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  السعادة �عد ا��رب

   

طر�قة �ستجواب �� القضاء �نجل��ي معروفة يذكر�ا الذين حضروا ا��اكم 

�ون محاضر�ا، و�� طر�قة يذ�ب ف��ا القضاة واملستجو  قرأواالعسكر�ة بمصر أو 

مذا�ب مختلفة، في�يح �عض�م �طالة �� ا��واب، و�ش��ط �عض�م أن يقتصر 

ا��واب ع�� �لمة واحدة باإلثبات أو النفي أو �متناع: �عم أو، ال، أو، ممتنع، وال 

  ز�ادة

 أن يتعذر ا��واب ب�لمة واحدة، و�شعر ا��امون بذلك فيطلبون إ�� 
ً
و�تفق كث��ا

بعض التفصيل. وأذكر من مراجعة إحدى القضايا ال�امة ا��كمة أن تأذن ملو�ل�م ب

�� إنجل��ا أن ا��امي اع��ض ع�� توجيھ سؤال إ�� مو�لھ يتعذر ا��واب عليھ ب�لمة 

النفي وحد�ا أو ب�لمة �ثبات وحد�ا، وذكر للقا��� أن �عض �سئلة ال يجاب عليھ 

 فأجابھ ا��
ً
امي: �ب�� سألت حضرة بنعم وال بال دون �عقيب. فسألھ القا��� مثال

القا��� ا����م: أال تزال تضرب امرأتك؟ فبماذا يجيب؟ إن �ان لم يضر��ا قط ثم 

قال: (ال) ففي �ذا النفي مع�� �ع��اف بالضرب فيما م��� وإن�اره �ن. وإن قال: �عم 

  فقد خالف ا��قيقة. فكيف ي�ون ا��واب �غ�� بيان ا��قيقة ����ء من التفصيل؟

ا ا��واب القاطع إذا �عذر �� الوقا�ع مرة ف�و متعذر �� �راء واملعا�ي وعندي أن �ذ

مرات. إذ يندر �� �راء واملعا�ي ذلك الفصل ا��ازم ب�ن النفي و�ثبات. وتك�� ف��ا 

ولك�� سئلت . املواضع ال�� تحتمل ا��واب بنعم �� �عض �حيان و�ال �� أحيان أخرى 

ا ا��واب ب�لمة واحدة، وم��ا: �ل يصبح العالم �عد منذ أيام جملة أسئلة يتقيد ف��

  ا��رب أسعد مما �ان قبل�ا؟

   فقلت: �عم. ألنھ أصدق جواب �� �لمة واحدة، ال ألنھ أصدق جواب ع�� �طالق

أما ا��واب �صدق �و�� ف�و مز�ج من القول�ن ي��اوح فيھ �ثبات والنفي تارة إ�� 

فالذي أعتقده أن العالم س�تقدم �عد  ك�� من م�انالز�ادة وتارة إ�� النقصان �� أ

ا��رب �� س�يل ا��ر�ة، وأن ا��ر�ة �عمة وتبعة �� وقت واحد. فمن حيث �� �عمة 
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ف�� وال ر�ب سعادة ينعم ��ا ��سان؛ ومن حيث �� تبعة ف�� وال ر�ب باب لل�موم 

  والشواغل وقر�نة للعناء الذي �غض من سعادة السعداء

الرجل  �ياة فقياسھ �صدق �و�� عندي ز�ادة التبعة ال ز�ادة السعادة�ل تقدم �� ا�

أقدر ع�� التبعة من الطفل، والعالم أقدر ع�� التبعة من ا��ا�ل، والقوي أقدر ع�� 

التبعة من الضعيف، والعظيم أقدر ع�� التبعة من الصغ��، و�كذا �� �ل باب من 

ما مقياس السعادة فقد يختلف فيھ �ذا أ أبواب التقدم �غ�� اختالف و�غ�� است�ناء

القياس أ�عد اختالف: قد ي�ون الطفل أسعد من الرجل، وقد ي�ون ا��ا�ل أسعد من 

العالم، وقد ي�ون الضعيف أسعد من القوي، وقد ي�ون الصغ�� أسعد من العظيم؛ 

  بل �ذا ع�� ا��ملة �و �قرب إ�� الواقع واملع�ود

اد نص�ب الناس من ا��ر�ة، وأن يزداد نصي��م إذن فاملرجو من عواقب ا��رب أن يزد

من التبعة، و�نا موضع املزج ب�ن النعمة والعناء، و��ن ز�ادة الرجاء وز�ادة ا��اوف 

لكننا نحصر املسائل الك��ى ال�� ير�� أن ي�ناول�ا التغي�� النافع �عد ا��رب  واملقلقات

فال نخالنا  ر�ب ج�د املستطاعا��اضرة لنحصر موارد ا���� والشر �� املستقبل الق

 إذا حصرنا�ا �� ثالث مسائل ك��يات �شتمل ع�� ش�� الصغائر 
ً
 كث��ا

ً
ن���� ش�ئا

والفروع، و�� مسألة التجارة العاملية، ومسألة البطالة، واملسألة النفسية �خالقية 

 أن تجلب الشقاء لصاح��ا و�و �� غمرة ال��وة والعمل ا��يد
ً
  ال�� يتفق كث��ا

سألة التجارة العاملية �انت مورد الشر العميم من ناحية التنافس ب�ن الدول ع�� فم

وقد نظر �مر�كيون و�نجل�� �� عالج �ذه املش�لة فخرجوا  �سواق وع�� ا��امات

  م��ا بطر�قت�ن ال يصعب التوفيق بي��ما ع�� ما بي��ما من خالف:

غ�� تمي�� ب�ن �مم، وع�� تث�يت طر�قة �مر�كي�ن، و�� تقوم ع�� فتح �سواق �

العملة العاملية بضمان من الذ�ب واملعادن النف�سة �ش��ك فيھ �ل أمة باملقدار 

  الذي يناسب طاق��ا التجار�ة

وطر�قة �نجل��، و�� تقوم ع�� �عاون �مم املش��كة �� املصا��، وع�� تث�يت العملة 

�ن الصادرات والواردات، أو ب�ن املبيعات العاملية بإ�شاء مكتب دو�� يتو�� املوازنة ب
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واملش��يات، ع�� حسب الطاقة �قتصادية ال�� تحتمل املراجعة والتعديل من ح�ن 

  ح�ن إ��

و��ن �ات�ن الطر�قت�ن فرق �� التنفيذ وإن �انتا �� ا��و�ر أد�ى إ�� �تفاق. ولكن 

مم وا���ومات. فإذا جاء املعول �نا ع�� الضرورات العاملية ال�� لن تحكم�ا إرادة � 

دور التنفيذ فاملص��ة العاملية ل�ا من القوة والر��ان ما يكفل ل�ا الظ�ور والغلبة 

  ع�� �ل إرادة، و�� خليقة أن تز�ل الفروق وتقارب ب�ن املسافات

أما مسألة البطالة فالتأم�ن �جتما�� الذي ت�سابق ا���ومات املتحالفة �� است�باط 

تخفيف أعبا��ا عن �وا�ل الصناع والفقراء ع�� �جمال. وعالج مشروعاتھ كفيل ب

�ذه املسألة ضرورة قومية �� �ل أمة ال محيص عن ��تمام العاجل ��ا �عد �سر�ح 

ا��نود واست�ناف الصناعة ��شائية للتعم�� وال��ميم. و�ذه الضرورة القومية 

 إ�� عالج مش�لة الت
ً
جارة العاملية؛ ألن املصا�ع لن وحد�ا �� ال�� تل�� الدولة قسرا

تدار �غ�� تنظيم ا��امات و�سواق، ومسألة البطالة والتأم�ن �جتما�� لن تحل �غ�� 

إدارة املصا�ع وإعاد��ا إ�� ��شاء والتعم��، و�ذه الضرورة العاجلة �� إحدى 

أقوى وأقدر  الضرورات ال�� قلنا إ��ا كفيلة ب�نظيم التجارة ب�ن �سواق العاملية، وإ��ا

  ع�� الغلبة والظ�ور من إرادة الساسة وا���ومات

أما املسألة النفسية أو املسألة �خالقية ف�� �� اعتقادنا أعضل �ذه املسائل وادعا�ا 

ومن بواع��ا الكث��ة اختالل �عصاب الذي ابت�� بھ ألوف �لوف  إ�� التفك�� والتدب��

�� بھ ألوف �لوف من الس�ان املروع�ن بالغارات من ا��نود املش��ك�ن �� القتال، وابت

  وفقد �عزاء

ومن بواع��ا الكث��ة اختالل التوازن ب�ن عدد الفتيان والرجال، وعدد الفتيات 

وال�ساء، واضطرار املالي�ن من ال�ساء العاطالت إ�� املغامرة �� سوق العمل أو املغامرة 

  �� سوق الش�وات

  بيوت آباء�ا وعائل��ا وأر�ان ال��بية وا��ياطة ف��اومن بواع��ا الكث��ة فقد ال
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ومن بواع��ا الكث��ة ضغائن املغلو��ن وآالم املستضعف�ن الذين داس��م القوة وفّرج 

  ع��م النصر و�م ال يمل�ون منھ إال ال�شيع و�غتباط

ومن بواع��ا الكث��ة خلو النفوس من املذا�ب والعقائد ال�� تبددت �� ا��رب 

  و��زت عن إمداد النفوس بالثقة والعزاء ا��اضرة

وأصعب ما �� عالج �ذه البواعث أ��ا ال �عا�� بالقمع ألن كبت ��واء �و الدال 

العضال ملن يصابون بمثل �ذا املصاب؛ وال �عا�� باإلباحة ألن (املعا���) كما قال 

يمان و (إحياء إنما �عا�� �ذه �فة باإل  �باص��ي تقوي ش�وة ال��م وال �شبع الش�وات

  الروح) ال�� �عصم نوازع الفساد �� �جساد

وإنما يتوطد �ذا �يمان باإلقبال ع�� العمل املفيد، وإقناع �ل من خامره الشك �� 

مص�� العالم بأن العالم �س�� إ�� غاية مقصودة وغاية مستطاعة ولو �� مرحلة م��ا 

 ولم يرجع ال
ً
ناس �عد�ا إ�� مثل ما �انوا عليھ �عد مرحلة، وأن ا��رب لم تذ�ب عبثا

قبل فناء ما ف�� وخراب ما خّرب وضياع ما ضاع و�و كث�� ��د كث��. فإذا وجد الناس 

أنفس�م �عد ا��رب عامل�ن مج��دين، ووجدوا أن عمل�م واج��اد�م عوض صا�� ملا 

ب فقدوه وأص�بوا بھ من ا��سائر والقلق والعذاب، وأيقنوا أن الطامة الك��ى لم تذ�

 �� غ�� مغنم و�� غ�� صالح وإصالح، وأن داء ��سانية ل�س بالداء العضال 
ً
عبثا

منھ أبد الزمان، ففي �ذا وأشبا�ھ من دوا�� �يمان والعقيدة ما يبعث  امليؤوس

  العزاء و���ذ ال�مم و�عصم �رواح من مزالق الش�وات

عو��ت مسألة التجارة  و�نا تدور ا��لقة املفرغة ال�� ال ُيدرى أين طرفا�ا. فإذا

العاملية عو��ت مسألة البطالة والتأم�ن �جتما��. وإذا عو��ت �اتان املسألتان 

ثابت النفوس إ�� التفاؤل بمص�� العالم و��يأت القلوب للتصديق �غاية شر�فة �� 

ا��ياة، وظفر املص��ون النفسانيون ببلسم ا��راح وأكس�� �مل وعنصر العقيدة 

  املشا�دات العيانية ومطامح �مالال�� تؤ�د�ا 
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ولك أن تقول إن النفوس إذا صدقت عملت وا�شرحت لعمل�ا، وإذا عملت وا�شرحت 

ف�ما  لعمل�ا لم تتعاظم�ا املصاعب ولم �عسر عل��ا تفر�ج �زمات وفض املشكالت

  قوالن متقار�ان

املفرغة. فإن  ول�س من الضروري أن �عرف أين �بتداء وأين �ن��اء �� �ذه ا��لقة

 من املز�ج الذي تتال�� فيھ 
ً
 �� طور من �طوار خلوا

ً
النفس ��سانية لن �ع�ش أبدا

دوا�� العمل ودوا�� العقيدة، و�أ��ا ابتدأت فأنت واصل إ�� ��اية �ستحق عناء 

  إل��ا الوصول 

سيصبح العالم �عد ا��رب أسعد مما �ان قبل�ا، فإن شككت �� ذلك فالذي ال أشك 

أنھ س�تقدم �� س�يل ا��ر�ة والتبعة و�و غنم جليل �ساوي خسارتھ �� ا��روب. فيھ 

ورجا�ي الذي يرجوه م�� من يحبون ا��ياة أال تق��� سعادة العالم �عد ا��رب ع�� 

أسباب ش�واه، ألن القضاء ع�� أسباب الش�وى قضاء ع�� أسباب ا��ركة وأسباب 

  التجديد وأسباب الطموح إ�� املثل �ع��.
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  1بيفردج
َّ
  واملرأة

   

قال �� صاح�� و�و يوشك أن يلقى بال��يفة من يده: وما شأن بيفردج ��ذه املسألة؟ 

  ما شأنھ باملرأة وما يقولھ ا��كماء والشعراء �� ال�ساء؟

بيفردج واملشا�ل �قتصادية مف�وم؛ أما بيفردج واملشا�ل العاطفية فغر�ب غ�� 

 من مف�وم، ألنھ يبدو ل
ً
ألك��ين �� �ذه ا��الة كمدير املصرف الذي ينظم ديوانا

الشعر ع�� �امش امل��انية! أو �السيا��� الذي �سوق العواطف �� خطاب رس�� من 

  خطب �زمات واملعضالت! و�ل ذلك غر�ب أو (�شاز) كما يقال �� لغة الفني�ن

 من أقط
ً
اب �قتصاد �ان الذين �عرفون بيفردج قبل �ذه السنة �عرفونھ قطبا

السيا��� وال سيما �� مسألة البطالة ومسائل التأم�ن �جتما�� والتمو�ن ع�� 

�جمال. فلما ظ�ر بمشروعھ املش�ور منذ بضعة ش�ور ظ�ر �� ثو�ھ الذي �ع�ده 

الناس، وعرفھ �ك��ون �� أنحاء �رض كما �ان �عرفھ �قلون �� البالد �نجل��ية، 

 من رجال ا��ساب
ً
  أو �صالح املب�� ع�� ا��ساب رجال

أما صاح�� الذي �ان يقرأ ال��يفة وأوشك أن يلق��ا من يده د�شة فقد خيل إليھ 

أنھ يراه �� غ�� ز�ھ و�لتقي بھ �� غ�� م�انھ؛ ألنھ رآه �� كتاب ��يب صدر قبل ثالث�ن 

� سنة ولم يحفل بھ أحد غ�� قراء �دب يومذاك. و�و كتاب جمع فيھ املص�� الكب�

طائفة مختارة من أقوال ا��كماء و�دباء واملفكر�ن من أقدم�ن ومحدث�ن. . . �� أي 

موضوع؟. . . �� موضوع ال يتخللھ رقم واحد من أرقام ا��ساب، و�و موضوع املرأة 

  وا��ب والعاطفة واملناجاة!

                                                 
م). ولیم ھنري بیفردج، بارون توجال، اقتصادي بریطاني وسیاسي لیبرالي، اشتھر 1963 – 1879بیِفِرْدج، اللورد ( 1

من خالل عملھ رئیًسا للجنة التي أنجزت تقریر التأمین االجتماعي والخدمات الموحدة. ویُعرف ھذا التقریر الذي نشر 
حتوائھ على كثیر من آرائھ حول التشریع االجتماعي. والھدف الرئیسي لھذا التقریر م باسم تقریر بیفردج ال1942عام 

أنھ مشروع شامل للتأمین االجتماعي لكل المواطنین بغض النظر عن دخلھم أو وضعھم. وھو یقدم مكاسب للمواطن من 
م قوانین تقر بمنح عالوات 1948 – 1944المھد إلى اللحد. وقد نفذ البرلمان معظم اقتراحاتھ وأجاز في الفتر ة من 

 ومساعدات قومیة على األطفال، كما أجاز قیام الخدمة الصحیة القومیة التي نادى التقریر بأمر إنشائھا.
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قلت لصاح��: الرجل ع�� حق. . . وأنت ا��طئ �� �ذه الد�شة ال�� فوجئت ��ا كما 

فاجأ املرء باملتناقضات. ول�س ف��ا من التناقض ���ء ع�� ما أعتقد. بل �� أدل ي

الدالئل ع�� طبيعة �صالح املتأصلة �� �ذا الرجل من أوائل ع�ده باالشتغال 

باملسائل �جتماعية، ألنھ جمع �صالح �جتما�� من يمي�يھ وشمالھ، واحتواه �� 

الرجل واملرأة، كما ا�تم بمسألة الفقر والغ��، جميع أحوالھ وأش�الھ. فا�تم بمسألة 

و�ما �ما �صالح �جتما�� بحذاف��ه من قديم الزمان، و�� �ل ما ت��ل من �ديان أو 

العظات ال�� �سمع�ا من عشرة آالف سنة يبدأ�ا الواعظون  املذا�ب والدعوات

 وراء جيل، ع�� أي ���ء ت
ً
 �عد عصر وجيال

ً
دور و�� أي و�عيدو��ا من جديد عصرا

مع�� تقال مع اختالف ال�لمات و�ساليب؟ ع�� العالقات املشروعة أو غ�� املشروعة 

ب�ن الرجل واملرأة، ع�� البيوت و�باء و�م�ات، ع�� الرحمة و�حسان أو ع�� 

  �نصاف �� توز�ع �رزاق

ج وا�تم و�ذه �� خالصة �صالح �لھ، و�ذه �� املسائل ال�� شغل ��ا صاحبنا بيفرد

��ا و�و يل�و �� شبابھ كما ا�تم ��ا و�و �عا�� املعضالت �� مش�بھ، �أن أعصابھ 

 موصولة بأعصاب ا��تمع ��سا�ي ف�و ��تدي إ�� املواضع ا��ساسة بإل�ام البدا�ة

وأ��ب من إحساسھ البدي�� بأصول �صطالح دقة إحساسھ �� اختيار ا��كماء 

يار ما يقولون. فيخيل إليك أنھ ال يختار من والشعراء ثم دقة إحساسھ �� اخت

ا��كماء والشعراء إال الذين ملسوا مش�لة املرأة �� حيا��م ا��اصة، وال يقع من 

  كالم�م إال ع�� ال�لمة ال�� تمثل�م �� الصميم

فمن حكمائھ تولستوي الفيلسوف الرو��� املش�ور الذي خانتھ امرأتھ فوصف �ذه 

صھ الصغ��ة، وراحت امرأتھ ت��ئ نفس�ا �عد موتھ ا��يانة �� قصة من أش�ر قص

  فتصدت ل�ا ب�تھ تكذ��ا وتأخذ بناصر أب��ا وتر�ى لھ مما لقيھ من خيانة أم�ا

وم��م رسكن الناقد الفيلسوف الفنان �نجل��ي الذي سرح امرأتھ بيديھ لت��وج من 

  عشيق�ا
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حبھ كما فشل ��  وم��م �ازليت ملك النقاد �� العالم الذي فشل أفجع الفشل ��

  زواجھ

وم��م روسو ورابيليھ وسقراط وأمثال�م من حكماء �مم الذين عرفوا �ذا ا��انب من 

  ا��ياة بالذ�اء والفطنة كما عرفوه با����ة وا��نة، و�م كث��ون

 
ً
 علو�ا

ّ
 أن ما �س�� حبا

ً
فالفيلسوف الرو��� تولستوي يقول: (إن ال�ساء �عرفن جيدا

 ال ي
ً
 شعر�ا

ً
توقف ع�� الفضائل �خالقية كما يتوقف ع�� املقابالت الكث��ة، أو حبا

  وع�� (�سر�حة الشعر) وألوان املال�س وطر�قة تفصيل�ا)

 �� �عض أوقاتھ. أما املرأة ف�� أن�� �� جميع 
ً
وروسو يقول: (إن الذكر إنما ي�وّن ذكرا

 ل�ا حيا��ا أو ع�� �قل �� جميع أيام شبا��ا. ف�ل ���ء يذكر�ا وال يزا
ً
ل مذكرا

  بج�س�ا)

، وإنما يحكمن
ً
 و�ازليت يقول: (ال�ساء ال �عتمدن ع�� التفك�� أو القياس املنطقي أبدا

بالغر�زة ع�� ما �شعرن بھ مباشرة وال �شغلن أنفس�ن بالعواقب البعيدة. فإذا فا��ن 

 ال يتورطن �� ال��افات ال��مة، وإنما �و 
ً
العثور ع�� �ف�ار العظيمة ف�ن أيضا

  -أو القياس املنطقي  -العقل وحده 
ً
 �� أصالة الرأي أو مثال

ً
الذي يجعل ��سان مثال

  �� ا��ماقة)

وشس��فلد الذي كتب رسائلھ املش�ورة إ�� ابنھ غ�� الشر�� يقول: (اث�تان من ال�ساء 

يحسن تمليق�ما بوصف الذ�اء واللباقة، و�ما املرأة ال�� ال شك �� جمال�ا، واملرأة ال�� 

شك �� قبح�ا. أما املتوسطات ب�ن ا��مال والقبح ف�ن اللوا�ي يخدعن بوصف  ال

  ا��مال أو ع�� �قل بوصف املالحة)

و�وملز يقول: (�فراط �� قلة الكالم من املرأة ال�� نح��ا خ�� من �فراط �� ك��ة 

إذا الكالم. فإن الطبيعة �عمل ل�ا و�غن��ا عن العمل ملص����ا و�� ساكتة، ولك��ا 

ت�لمت ف�� �عمل لنفس�ا (ولن تدرك �� ذلك شأو الطبيعة) وا��ب ع�� ألسنة الرجال 

عس�� الذو�ان ف�م يك��ون من الكالم فيھ، ولكن ال�لمة الواحدة تقول�ا املرأة قد 

  تذيب منھ ما ���ز قلب الرجل عن احتمالھ)
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  يقول: (إياك أن تأمن املرأة ولو ماتت!) -ال�ل��  -وديوج�ن 

يجوس فيقول: (لنكن لل�ساء منصف�ن، فإ��ن ال يزلن ع�� طول الزمن مصدر أما س

 
ً
العزاء ال��يح ���س ��سان. إ��ن أقدر منا ع�� الشعور بحاجة من يرونھ محتاجا

  إ�� العزاء)

و�قول رسكن مثلھ: (�� ا��تمع الذي يبلغ فيھ الرجال وال�ساء غاية املقدور ل�م من 

ة ال�داية والتط���. أما �� ا��تمعات ال�مجية أو املتأخرة الكمال تتو�� ال�ساء رسال

  -ف�ن �عان�ن الظلم ج�رة �أ��ن من ال��ماوات، ثم �ن �عان�نھ خلسة 
ً
��  -مضاعفا

  ا��تمعات ال�� �شيع بي��ا الفساد والسقوط)

: (يزعمون أ��م قلما 
ً
و�عود رابيليھ فينقض �ذا الرأي وما شا��ھ حيث يقول م��كما

  ن بحسناء يقيد�ا العرف أو القانون بقيد الواجب املفروض)�ع��و

و�تعرض �ولردج الشاعر �نجل��ي غر�م نابليون للمل�ات الفنية �� املرأة فيقول: (إن 

 
ً
أو ال  -ال�ساء روائيات مجيدات ولك��ن شاعرات مخفقات، وذلك أل��ن يفرقن نادرا

  ب�ن الواقع و�ختالق) -يفرقن أبدا 

  أ��يح �ذا؟

 من ال�ساء 
ً
�مثلة املتواترة أمامنا تدل ع�� أنھ ��يح �ل ال��ة. ألننا عرفنا كث��ا

النا�غات �� كتابة القصة والرواية، ولم �عرف قط شاعرة عظيمة نبغت �� أمة من 

ف�ن روائيات مجيدات وشاعرات مقصرات، ولكن لغ��  أمم العالم قديم�ا وحدي��ا

�، و�و قلة التفرقة ب�ن الواقع و�ختالق أو الس�ب الذي يراه �ولردج فيما نر�

  التأليف

والذي نر��ھ أن املرأة تحسن كتابة القصة أل��ا مطبوعة ع�� الفضول و�ستطالع 

وا��وض �� أسرار العالقات ب�ن الرجال وال�ساء و�طالة �� أحاديث �ذه �سرار مع 

نھ، و�و جو�ر من �ش�ياق وال�شو�ق. و�ذا �لھ �و معدن القصة ال�� تصاغ م

جوا�ر الرواية قد �غن��ا عن املزايا �خرى من تحليل و�عليل وإبداع �� الوصف 

  والتمثيل
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أما الشعر ف�و ابت�ار واقتدار ع�� ��شاء، ول�ست املرأة مش�ورة باالبت�ار ح�� �� 

�و  -وأساسھ الغزل  -والشعر  صناع��ا ا��اصة ��ا �الط�� وصناعة املال�س وال��ي�ن

سيلة الرجل ملناجاة املرأة، وقد �عودت املرأة بفطر��ا أن ت�ون مطلو�ة مستمعة �� و 

�ذا ا��ال. ف�� ال تحسن الشعر كما يحسنھ الرجل، وع�� �ذه السنة تجرى جميع 

  الذ�ور �� أنواع ا��يوان ح�ن �س���� أسماع �ناث بالغناء أو ال�تاف والنداء

ن من شاعرات مجيدات بل من شاعرة واحدة وال ��ب ل�ذا أن يخلو تار�خ ��سا

الشاعرة اليونانية ال�� ذاع صي��ا  1مجيدة �غ�� است�ناء �� جميع اللغات. وح�� (سافو)

�� الزمن القديم ال تحسب ب�ن الطراز �ول �� الشعراء. وإن حس�ت من الطراز �ول 

أل��ا �انت تنظم  تمثل الرجال أك�� من تمثيل�ا ال�ساء، - املع�وس  -ف�� �� شعر�ا 

  .الغزل �� البنات

�ذه طرائف من �راء ال�� حام بي��ا بيفردج لتصو�ر املرأة بألسنة ا��كماء والشعراء 

�� �مم �افة. ثم لم يمنعھ ذلك آخر املطاف أن يلتمس ل�ا املعونة والعذر و�نصاف. 

دي الكب�� أنھ قبل �� نقد مشروعھ �قتصا و�كذا ت�ون رحمة العليم ومعذرة ا��كيم

لم يأت فيھ بجديد ولم يجاوز أن �ستق��� فيھ ما تقدم من خطط �صالح مع قليل 

  من التنقيح والز�ادة �نا و�ناك

                                                 
 570ق�ل ال��الد وت�ف�� عام  612و  630شاع�ة إغ��ق�ة ول�ت في ج���ة ل���س في ��� إ��ة �ال��نان ب�� عامي  1

  ق�ل ال��الد

ه �فلة، ول��ها ف�ل� في ال��اة ال�وج�ة مع زوجها ح�� أص�� �الع�� ال���ي، فل� ����ع أن ت�وج� ب�جل وول�ت ل

���ع غ���تها، ول� ت���ع هي األخ�� على ��� الغ���ة ف�ف�ت م� ال�جال وات�ه� ن�� ب�ات ج��ها م� الع�ار� 

  ف�ارس� معه� ال��اق ح�ى ع�ق�ه وألف�ه معه� واس�غ�� �ه ع� ال�جال

��ا ُخل� اس�ها ب�س� ص�رتها على  -تها رحل� إلى صقل�ة ومات� ه�اك وُأح�ق� ونقل رمادها إلى بل�ها وفي آخ� ح�ا

  اآلن�ة وال�ق�د.

) ألف ب�� م� ال�ع� و����� شع�ها علي م�ح ال��اق، 120وخلف� م���عة ق�ائ� شع��ة في ت�عة دواو�� ت�� (

  �لة (آت��)ووصفه وال��ق إل�ه، و��ف �ان� ت�ارسه مع ع��ق�ها ال�ف
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و�مكن أن يقال �� فلسفتھ عن املرأة أ��ا ع�� �ذا النحو فلسفة ا��مع والتوفيق ب�ن 

  .مختلف �راء

  ف�م جوانب �صالحوع�� �ذا وذاك يجب أن يقال إنھ قد أفاد وأعان ع�� 

 من أمثلة عدة �� ا��رب ا��اضرة ع�� 
ً
و�جب أن يقال �عد �ذا وذاك أنھ �ان مثال

ا�ساع آفاق ا��ياة عند الغر�ي�ن. ف�م ع�� قدر أعباء ا��ياة ال�� ي��ضون ��ا يقابلو��ا 

 بما ي�اف��ا و�الق��ا �� �ل ناحية من نواح��ا، ال �شغل�م اليوم عن الغد، وال ا��د عن

الل�و، وال العظيم عن الصغ��، وال أحاديث �زمات واملعضالت، عن أحاديث 

  املساجلة واملناجاة.
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  املرأة والفن

   

  ل�س أك�� من املرأة �� �ذه الدنيا

  ول�س أخطأ وال أضل مع �ذا من الكالم ع��ا ب�ن الرجال وال�ساء ع�� السواء

 عن (عينة) نادرة �� بقعة
ً
من بقاع �رض النائية، أو عن بقية  �أ��م يت�لمون جميعا

من مخلفات العصور �و�� �� قارورة مغلقة عل��ا، أو �أنما �ذه املرأة ال�� نحس��ا 

إن �� إال أن�� حيوان داثر �غلب عليھ ��سان  -كما قال �عض العلماء  -آدمية 

�� �صيلة وان��ع�ا منھ لفاقة أصابتھ �� �سائھ. ول�ست �� �� النوع ��سا�ي باألن

  فيف�م�ا الرجل وتف�مھ كما يتفا�م الزوجان من ج�س واحد

وسر �ذا ا��طأ والضالل فيما نرى �و أن املرأة خالصة ا��ياة ا��سية �ل�ا، فال 

محيص من ا��طأ ف��ا إذ ال محيص �� ا��ياة ا��سية من التجدد والتناقض، ومن 

ا املناسبات والطوارق ال�� ال رؤ�ة ال���ء الواحد ع�� ش�� الوجوه، حسبما �عرضھ لن

  يضبط�ا عنان

ومن أك�� ��داف عرضة ل��طأ �� موضوع املرأة كالم الناس عن نصي��ا من الفنون 

ا��ميلة ونص�ب الفنون ا��ميلة م��ا. نلمح ذلك �لما كت�نا عن املرأة وو�� الفن، أو 

لع�د �خ�� �عد مقالنا املرأة وحقيقة ا��مال، أو املرأة والشعر والشعراء، و��ناه �� ا

�� الرسالة عن (بيفردج واملرأة) حيث نقول إن ال�ساء روائيات مجيدات وشاعرات 

مقصرات؛ ألن الشعر ابت�ار واقتدار ع�� ��شاء، ول�ست املرأة مش�ورة باالبت�ار 

ح�� �� صناعا��ا ا��اصة ��ا �الط�� وصناعة املال�س وال��ي�ن، وزدنا فقلنا: إن الشعر 

اسھ الغزل (�و وسيلة الرجل ملناجاة املرأة، وقد �عودت املرأة بفطر��ا أن ت�ون وأس

مطلو�ة مستمعة �� �ذا ا��ال. ف�� ال تحسن الشعر كما يحسنھ الرجل، وع�� �ذه 

السنة تجري جميع الذ�ور �� أنواع ا��يوان ح�ن �س���� أسماع �ناث بالغناء أو 

  ال�تاف والنداء
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�� من املستغر��ن أن ت�ون املرأة عالة ع�� الشعر و�� مصدر وحيھ قلنا �ذا فلم نر أك

إ�� الشعراء فيما يقولون. مع أن املسألة �نا مسألة واقع محسوس وعلة معقولة، 

ول�ست مسألة فروض أو مذا�ب تفك��. فنحن نقول: إن إجادة املرأة للشعر نادرة �� 

سماء الشواعر الكث��ات اللوا�ي آداب �مم قاطبة، فمن شك �� ذلك فعليھ أن يذكر أ

  يكذبن ما نقول من

  

  ندر��ن �� �داب العاملية. فأين �ن أولئك الشواعر الكث��ات ا��يدات؟

ا �� آداب العالم من قديم�ا وحدي��ا. و�� إجاد��ن  ال يزدن ع�� �ر�ع أو ا��مس عد�

��ن فأ�سر للشعر مع �ذا شك كث�� يطول فيھ ا��الف، وإن بطل ا��الف �� إجاد

�شياء أن ترد �ذه �جادة إ�� شذوذ �� �عض�ن ي��ق�ن بالرجال، وال يقصر�ن ع�� 

  طبا�ع ال�ساء

ونحن نقول إن علة القصور الذي يالحظ ع�� املرأة �� ميدان الشعر أ��ا ال تحسن 

�بت�ار و��شاء ح�� �� صناعا��ا ا��اصة ��ا �الط�� وصناعة �كسية والز�نة. فمن 

�� ذلك فعليھ أن يقول ال: بل تحسن املرأة �ذه الصناعات ول�ذا تتقدم شك 

الطا�يات ع�� الط�اة، وتتقدم مخ��عات �ز�اء ع�� مخ��ع��ا، وتتقدم املشتغالت 

  بالتجميل ع�� املشتغل�ن بھ، وال سيما �� العصر ا��ديث

  ف�ل يقول ذلك القول أحٌد ولھ سند من الواقع الذي نراه �ل يوم؟

 من الطا�يات إن ا
ً
لواقع الذي نراه �ل يوم �و أن الط�اة املقتدر�ن أك�� جدا

 من اخ��اع ال�ساء، وإن 
ً
املقتدرات، وإن اخ��اع الرجال لألز�اء وأدوات الز�نة أك�� جدا

معا�د التجميل ال �عتمد ع�� فنون ال�ساء كما �عتمد ع�� فنون الرجال. ولو ا�عكس 

 للو�لة � 
ً
و�� مع املتبادر إ�� �ذ�ان من اختصاص املرأة ��ذه �مر ملا �ان ��با

  الصناعات.
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ونحن نقول إن الشعر أساسھ الغزل، وإن الغزل من عمل الرجل ول�س من عمل املرأة. 

ألن املرأة خلقت مطلو�ة �ستمع النداء فتجيبھ، وسن��ا �ذه �� السنة ال�� تجري عل��ا 

  أسماع �ناث بالغناء أو ال�تاف والنداءجميع الذ�ور �� أنواع ا��يوان ح�ن �س���� 

فمن شك �� ذلك فس�يلھ أن يقول ال: بل �ناك باب من الشعر �و أحق من الغزل بأن 

 للشعر �لھ، و�و أقرب إ�� مل�ات املرأة منھ إ�� مل�ات الرجل
ً
  ي�ون أساسا

 أن يقول ال: بل �ناث �� ال�� تدعو الذ�ور ول�ست الذ�ور �� ال�
ً
� وس�يلھ أيضا

  تدعو �ناث

فأما والقول بذلك �عيد التصديق �عيد املرجع وال���ان فليكن الواقع إذن عمدتنا من 

نص�ب املرأة من الفنون، وال يكن عمدتنا الفرض والظن وا��دل الذي يحيط 

  بالفروض والظنون 

والواقع ي�ت�� بنا إ�� حصر الفن �نثوي �� مجال�ن اثن�ن نصي��ما من التقليد 

  اةوا��ا�

  أك�� من نص�ب �بت�ار و��شاء، و�ما مجال الرواية ومجال التمثيل

أما الرواية فالذي نرجو كما قلنا: (إن املرأة تحسن كتاب��ا أل��ا مطبوعة ع�� الفضول 

و�ستطالع وا��وض �� أسرار العالقات ب�ن الرجال وال�ساء و�طالة �� أحاديث �ذه 

و�ذا �لھ معدن الرواية الذي تصاغ منھ، و�و جو�ر �سرار مع �ش�ياق وال�شو�ق، 

من جوا�ر�ا قد �غن��ا عن املزايا �خرى من تحليل و�عليل وإبداع، �� الوصف 

  والتمثيل)

وأما التمثيل فاإلجادة فيھ قائمة ع�� قدرت�ن أو ع�� نوع�ن من القدرة ال ع�� نوع 

 ل�ا عناصر ا��لق واحد: قدرة ا��لق و��شاء �أنما يخلق املمثل حياة بط
ً
لھ مستمدا

 �عينھ رآه أو قرأ وصفھ وعرف سيماه من الصور 
ً
من حياتھ. ف�و ال يحا�ي رجال

والتماثيل، وإنما �عمد إ�� صفات �ذا الرجل فيفرغ�ا �� بوتقة من حسھ وخيالھ 

 ال موضع فيھ للمحا�اة والتقليد
ً
 جديدا

ً
 حيا

ً
  و�خرج�ا من �نالك إ�سانا
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درة التقليد والتصنع وس�ولة اتخاذ املظا�ر و�لوان ع�� حسب والقدرة �خرى �� ق

الدوا�� والب�ئات، و�ذه القدرة �� املرأة ع�� أو�� نص�ب، ف�� مطبوعة ع�� التصنع 

واملداراة وإظ�ار ا��ب �� موضع البغض والتمنع �� موضع �قبال، و�� تتلقى 

ا��س طوال حيا��ا فال يج�د�ا  �حاس�س ال�� توائم طبيعة �نوثة أل��ا مستغرقة ��

 من الذي جر�تھ أو تقدر ع�� تجر�تھ �� عالم 
ً
 أن تحضر ع�� املسرح إحساسا

ً
كث��ا

  ا��قيقة

 
ً
ول�ذا نبغ �� العالم روائيات وممثالت، وإن لم �عرف عن ممثلة نا�غة أ��ا خلقت دورا

  من محض خيال�ا وتفك���ا كما يتفق لنوا�غ املمثل�ن من الرجال

شعر فلم يك�� فيھ نبوغ ال�ساء ملا قدمناه من �سباب، بل �ن لم ي�بغن فيھ أما ال

  ح�� فيما �و أقرب إل��ن وأحرى أن يتفوقن بھ ع�� الرجال

 لذلك شعر الرثاء و�و أقرب إ�� املرأة ال�� تطيل الندب والعو�ل ع�� موتا�ا. 
ً
خذ مثال

  ة الشعراء من الذ�ور!ف�ل �� آداب العالم �لھ شاعرة راثية تفوق بالرثاء طاق

ا���ساء ال�� يضر�ون ��ا املثل ب�ن الشواعر ال تخرج من ديوا��ا بأك�� من أبيات 

متفرقات �� ب�ا��ا ع�� أخ��ا قلما ترتقي إ�� م��لة الشعر ا��يد السيار، وما عدا ذلك 

من قصائد�ا العديدة ف�لھ تكر�ر وترديد وإعادة وإبداء �� مع�� واحد، بل �� ضرب 

  القول من 

  

  واحد ال ي�� أن يقال عنھ إنھ مع�� من معا�ي القر�حة وا��يال

وع�� إدمان املرأة الب�اء والرثاء لم توجد قط راثية بلغت �� �ذا الباب ما بلغھ رجل 

�الشر�ف الر��� �� رثاء أمھ، أو رجل �ابن الرومي �� رثاء أوالده، أو رجل �املعري �� 

  ف الشعور أو إ�� معا�ي ا��كمة ومعارض �عتباررثاء أصدقائھ، سواء رجعنا إ�� وص

وإذا �ان �ذا شأن الب�اء والرثاء فما بالك باملطالب �خرى ال�� ال تق��ب من طبا�ع 

  املرأة �ذا �ق��اب
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وقد يظن أن التصو�ر مخالف للفنون �خرى �� �ذا القياس ألن النقش والتطر�ز من 

�ن، وللمرأة حظ من إجادة التطر�ز والو��� معدن واحد ع�� ما يخيل إ�� �عض الناظر 

  قد تضارع بھ حظوظ الرجال �� �ذه الصناعة �لية

 
ً
ولكن ا��قيقة �عيدة مما يتخيلھ �ؤالء الناظرون، ألن التصو�ر �التمثيل �عتمد أيضا

  ع�� نوع�ن من القدرة ال ع�� نوع واحد، و�ما ا��لق والتقليد

ان وظا�ر �ش�ال، وقد يتاح للمرأة أن تجيد فأما التقليد ف�و ال �عدو صبغة �لو 

نقل �لوان ومحا�اة �ش�ال فيقال إذن إنھ تطر�ز بالر�شة يجري ع�� منوال التطر�ز 

  باإلبرة وال يز�د

وأما ا��لق ف�و صوغ املرئيات �� بوتقة النفس وا��يال ثم إعاد��ا ع�� اللوحة صورة 

  ب �داء و�بالغنفسية خيالية ل�س نص�ب الع�ن م��ا إال نص�

 
ً
و�ذا �و ا��انب الذي لم ت�بغ فيھ املرأة ب�ن املصور�ن، وال نحسب أننا عرفنا مثال

 من �مثلة الدالة ع�� إجاد��ا فيھ
ً
  �اما

وفحوى �ذا جميعھ أن املرأة موضوع حسن للفن وأ�لھ، وأ��ا قد تو�� إ�� أ�ل الفن 

 إال بخالق، ولو جاز معا�ي يرتفعون ��ا إ�� مراتب النبوغ، ولكن امل
ً
وضوع ال يخلق ش�ئا

أن ي�ون إيحاء املرأة للفن ��ة ع�� نبوغ�ا الف�� ��از كذلك أن ت�بغ ال�سات�ن 

  والبحار و�واكب السماء مثل �ذا النبوغ

واستحضار �ذه ا��قيقة الزم جد اللزوم �� عصرنا �ذا، ألننا �سمع املذا�ب 

ومرام��ا �� تقو�م ا���س�ن ب�ن قائل  �جتماعية حولنا تمارى ع�� حسب أ�وا��ا

  بال�شابھ ال�امل

وقائل بالفوارق واملزايا ال�� يقتض��ا توز�ع العمل واطراد ا��لق �� طر�ق التخصيص 

و�متياز، ورأينا نحن أميل إ�� �ذا املذ�ب القائل بالفوارق واملزايا، ألنھ ا��ق الوا�� 

للقاء فو��� املذا�ب ال�� ف��ا الض�� أك��  أمامنا، وألنھ العدة ال�� ندرع ��ا أذ�اننا

  الض�� ع�� ا��تمع ��سا�ي وخالئق ��سان
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  عرض واحد

   

�ان خالصة ما قلناه �� مقالنا السابق عن املرأة والفنون أن نص�ب املرأة من الفنون 

يقي�ن، محدود ال يرتقي ��ا إ�� مراتب النبوغ العليا ب�ن الشعراء واملصور�ن واملوس

وختمناه بقولنا: (إن استحضار �ذه ا��قيقة الزم جد اللزوم �� عصرنا �ذا، ألننا 

�سمع املذا�ب �جتماعية حولنا تمارى ع�� حساب أ�وا��ا ومرام��ا �� تقديم 

ا���س�ن ب�ن قائل بال�شابھ ال�امل وقائل بالفوارق واملزايا ال�� يقتض��ا توز�ع العمل 

التخصيص و�متياز. ورأينا نحن أميل إ�� �ذا املذ�ب القائل واطراد ا��لق �� طر�ق 

بالفوارق واملزايا، ألنھ ا��ق الوا�� أمامنا، وألنھ العدة ال�� ندرع ��ا أذ�اننا للقاء 

  فو��� املذا�ب ال�� ف��ا الض�� أك�� الض�� ع�� ا��تمع ��سا�ي وخالئق ��سان)

الرجال وال�ساء ف�و مذ�ب الشيوعية، و�و أما املذ�ب القائل بال�شابھ ال�امل ب�ن 

ي��ع �ذا امل��ع �� تقديم ا���س�ن ألن فلسفة �ارل ماركس تقتضيھ وال �ستقيم �عض�ا 

مع �عض إال إذا فرضنا أن ا���س�ن متماثالن م�شا��ان �� الواجبات وا��قوق. وآفة 

 �ارل ماركس وأتباعھ أ��م ير�دون أن تتحول ا��قائق ليصبح مذ���م ��ي
ً
 قابال

ً
حا

للتنفيذ، وال ير�دون أن يتحولوا �م �� آرا��م وفروض�م وتقديرا��م لتصبح ا��قيقة 

  فالعائلة عند�م �� أساس �ستغالل, �� ا��قيقة بمعزل عن املذا�ب والفلسفات

والتفرقة ب�ن الرجل واملرأة �� الواجبات  وقيام املرأة �شؤون الب�ت �و أساس العائلة

أ من قيام املرأة �شؤون الب�ت وانصراف الرجل وحده إ�� �عمال وا��قوق إنما ت�ش

  ا��ارجية

ل�ذا يجب أن ت�ون املرأة مساو�ة للرجل، وأال ي�ون بي��ما فارق �� كفاءة من 

فلتكن ا��قيقة إذن  الكفاءات، أل��م مضطرون إ�� �ذا القول �� طر�ق إلغاء العائلة

ن ا��لق والت�و�ن منذ وجدت الذ�ور و�ناث �كذا أل��م �كذا ير�دو��ا، ال ألن قوان�

�� ا��ياة ا��يوانية والنباتية �ش�د بالتفرقة ب�ن ا���س�ن، و�ش�د بأن ا��ياة ماضية 

  �� طر�ق تقسيم العمل و�ختصاص وال تم��� �� طر�ق ال�شابھ وإلغاء الفروق
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وال يرون فيھ و�لغ من ��ف الغالة م��م �� �ذا الباب أ��م �سمحون للمرأة باإلج�اض 

 للعقاب، ألن الرجال وال�ساء م�ساوون
ً
  وج�ا

وأنت �سأل: وما شأن �ذه املساواة �� إباحة �ج�اض؟ فيقولون لك �عم؛ إن الرجل ال 

  يكر�ھ أحد ع�� إنتاج ال�سل فلماذا يفرض ع�� املرأة أن تحمل ع�� غ�� إراد��ا؟

ألن �ؤالء الشيوعي�ن ي�سون حقارة �� التفك�� �نا ال تقل عن ا��قارة �� الشعور، 

أساس مذ���م و�م يلغطون ��ذا اللغو ال��يف: ي�سون أن مذ���م �لھ قائم ع�� 

�غليب ا��تمع ع�� حر�ة الفرد �� تصرفاتھ العامة. فكيف يتفق مع �ذا املذ�ب أن 

  ت�ون حر�ة الفرد غالبة ح�� ع�� حفظ النوع وتجديد ا��ياة؟

التفك�� وحقارة الشعور، ألن القياس العق��  ول�س �ذا �ل ما �نالك من حقارة

معدوم �نا ال �س�ند إ�� بر�ان. إذ �كراه وعدم �كراه إنما ي�ونان �� دور �رادة 

والرغبة وال ي�ونان �عد خلق ا��ن�ن ووجود �ذه ا��ياة ا��ديدة. واملرأة �ستطيع كما 

ا ب�ن الرجال وال�ساء، �ستطيع الرجل أن تمتنع عن العالقة ا���سية فال فرق �� �ذ

ولكن املسألة إذا وصلت إ�� جن�ن يخلق وحياة جديدة تظ�ر فال الرجل وال املرأة يملك 

�نا أن ير�د أمام إرادة ا��ياة وأمام القانون الطبي�� والقانون ��سا�ي اللذين 

و�كذا تلتقي �� كث�� من �راء املاركسية حقارة الفكر وحقارة  يحميان �ل حياة

و�كذا ي�ب�� أن نحرس عقول الشبان ونفوس�م من �ذه ا��قارة �� شعور�م  ور الشع

 و�ذه ا��قارة �� تفك���م، وأن نضع أيد��م ع�� موطن الداء الذي ل�س بھ كث�� خفاء

  وموطن الداء فيما �عتقد إنما �و الكسل وا��سد

العقد  وصدق (فرو�د) وأ��ابھ ح�ن قالوا إن املرتبة �و�� من مراتب الشقاء ��

  النفسية إنما �� كشف العلة ا��قيقية لع�ن املر�ض املصاب ��ا

والعلة ا��فية ال�� تجنح ببعض الشبان عندنا إ�� التفك�� الشيو�� �� أ��م يحسدون 

وأ��م يكسلون، وأ��م ير�دون من ا��تمع أن �عط��م جميع حظوظ ا��ياة؛ و�خيل 

 بتحقيقھإل��م أن ا��تمع الشيو�� كفيل بتحقيق �ذا ا
ً
  ملطلب، وإذا لم يكن كفيال
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  فاقتلو�ي ومال�ا ... واقتلوا مال�ا م��

  ع�� حد قول الشاعر العر�ي، أو (ع��َّ وع�� أعدائك يا رب) كما قال شمشون ا��بار

  

 و�لمة وج��ة تفتح عيون �ؤالء ا��دوع�ن ع�� ا��قيقة ال�� تبدو من وراء ستار رقيق

تمع الشيو�� ال يد�� أية دعوى �� �صالح �جتما�� �ذه ال�لمة الوج��ة �� أن ا��

فمحار�ة البطالة وإسعاد املرأة  إال سمعنا دعوى مثل�ا من ناحية الفاشي�ن والناز��ن

وإنصاف الفقراء وما شابھ �ذه الدعاوى ذا�عة ب�ن الفاشي�ن والناز��ن ذيوع�ا ب�ن 

ءات ال�� �سرد�ا �ؤالء، الشيوعي�ن، و�حصاءات ال�� �سرد�ا �ؤالء �شبھ �حصا

و�ل�ا �� الواقع تمثل حالة طارئة أمكن ف��ا �شغيل معظم �يدي من الذ�ور و�ناث، 

و�� حالة �نتاج ا��ر�ي ال�� تتعلق �عوارض ا��رب وال تتعلق بنظام السالم 

  و�ستقرار

ومما يؤسف لھ أن �سري �ذه ا��دعة إ�� نفوس نفر من الشبان �دباء فيغ��وا 

الدعاوى الطوال العراض ال�� يروج�ا الشيوعيون عن ا��ياة �دبية أو ا��ياة ب

  الفنية بي��م، و�حسبو��ا الفردوس املوعود ل�ل أديب أو �ل مشتغل بفن جميل

و�فة �نا �اآلفة �ناك �� �خذ بالسماع وقلة �طالع ع�� حقائق �مور من وراء 

ا��قائق لعلموا أي جو خانق �و ذلك ا��و  ولو اطلعوا ع�� تلك الدعاوى و�قاو�ل

  الذي �ع�ش فيھ �دباء املل�مون من الشيوعي�ن

وال ضرورة لإلطالة �� �ذا الصدد ألن �لمة وج��ة قد �غ�� فيھ غناء �طالة �� البحوث 

والفروض. وما حاجتنا إ�� بحث أو فرض �عد أن �علم أن ثالثة من فحول الشعراء 

 آخر �و أك���م وأفحل�م قد مات �� عند�م قد انتحروا �� 
ً
ف��ة واحدة، وأن شاعرا

  عنفوان الرجولة ميتة تحيط ��ا الش��ات؟

وأما الشاعر الذي مات �� عنفوان  أما الشعراء الثالثة الذين انتحروا ف�م ماي�وفس�ي

الرجولة ف�و ألكسندر ولعلھ الشاعر الوحيد الذي يقارب �� أفقھ شعراء ال��ضة 

ولو �ان �ؤالء الشعراء من أعداء الشيوعية لقلنا إ��م برموا  لروسي�ن�و�� ب�ن ا
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 من الغالة �� الدعوة  با��ياة الختالف العقائد و�مزجة و�مال
ً
ولك��م جميعا

  الشيوعية، وممن ظ�روا واش��روا �عد �نقالب �خ��

ال تالئم كذلك لو �انوا من طبقة واحدة ألمكن أن يقال إن الشيوعية تالئم طبقة و 

طبقة أخرى، ولك��م متفرقون �� ال�شأة، م��م العامل الذي ي�شر باملدينة، والفالح 

الذي ي�شر بالقر�ة واملع�شة الر�فية، و�ل�م كر�وا ا��ياة �� املصا�ع و�� ا��قول. 

وأصدق ما يقال �� �ذا أن الشيوعية جو خانق ل�ل قر�حة مل�مة، ولو �ان صاح��ا 

  من دعا��ا الغالة

عود فنقول: (ف�ش عن ا��سد والكسل) أل��ما ع�� التحقيق علة �امنة وراء كث�� و�

من الظوا�ر الغر�بة ال�� تالحظ ع�� �عض الناشئ�ن �� ا��يل ا��اضر، و��ذه العلة 

�ستطيع أن ��تدي إ�� تفس�� نزعات كث��ة غ�� ا��نوح إ�� الشيوعية وما شا�ل�ا من 

ال�� ترتفع ثم تخفت آونة �عد  -أو تلك ال��ة  -��عة املذا�ب �جتماعية، وم��ا تلك ال

  أخرى باسم أدب الشيوخ وأدب الشباب
ً
ف�� ��ة غ�� مف�ومة إال أن ت�ون حسدا

 بكسل ضعيف
ً
 مقرونا

ً
  معيبا

و�ل ��ة �ساق �� �سو�غ�ا ال تؤ�د�ا بل تنقض�ا وتكشف عن الباعث ا��في من 

  ورا��ا و�و باعث ا��سد املعيب والكسل الضعيف

 رأ�ي �� �عض �دباء الكبار من املصر��ن فقلت عن الدكتور طھ حس�ن 
ً
سئلت أخ��ا

إن قدرتھ �� تأر�خ العصور �دبية (تأ�ي �عد قدرتھ �� القصة أو الكتابة القصصية، 

ف�و يحسن إقامة ا��دود ب�ن العصور و�حسن تمي�� �ل عنصر بمز�ة عامة، ولكنھ 

ود الفنان، و�أ�ي طھ حس�ن الناقد �عد طھ حس�ن أقرب إ�� حدود العالم منھ إ�� حد

املؤرخ و�عد طھ حس�ن صاحب القصة؛ ألن املدار �� النقد �لھ ع�� مقاي�س الشعر 

  والبالغة الشعر�ة، ول�س نص�ب الدكتور طھ حس�ن �� �ذه املقاي�س بأو�� نص�ب)

ن�شر  كت�ت �ذا الرأي فعقب عليھ �عض ا��انق�ن ع�� شيوخ �دب يقول: (ونحن إذ

�ذا الرأي نوجھ إ�� �ستاذ العقاد السؤال ��ي: كيف تحتفظ بأمارة الشعر ال�� 
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خلع�ا عليك طھ حس�ن ونص�بھ من مقاي�س الشعر والبالغة الشعر�ة ل�س بأو�� 

  نص�ب؟ رجعة إ�� ا��ق يا عميد �دب و�ا أم�� الشعر و�ا. . . أدباء الدعاية. . .)

  �ذا �و التعقيب ال��يب

كب ع�� كتفي إ�سان رأس يف�م مما كت�ناه عن الدكتور طھ حس�ن أننا أدباء ف�ل ر 

  دعاية لو �انت املسألة مسألة رؤوس تف�م و�را��ن �ساق؟

  إن الذي كت�ناه لينقض صفة الدعاية خاصة دون غ���ا من الصفات

ألنھ يدل ع�� أن أدباء الشيوخ ال ي�سون آراء�م من أجل دعاية �عض�م إ�� �عض، 

  وإن��
ً
ال أ���� ا��ق من أجل الدعاية لنف���، وإال لقلت عن الذي سما�ي أم��ا

  للشعراء أنھ ا��كم الوحيد �� قيم الشعر وأقدار الشعراء

  ف�ل �� إذن مسألة ف�م وصدق، أو مسألة حسد وكسل؟

كال. إنما �� مسألة حسد وكسل وال ز�ادة! ولوال ا��سد والكسل ���ل �ؤالء 

ي��عون �� مراقد�م و�نعون ع�� الكتاب املش�ور�ن ش�ر��م  املساك�ن من أنفس�م إذ

وال ذنب ل�م إال أ��م يصدرون الكتاب �عد الكتاب وأولئك املساك�ن يقلبون ش�ادة 

  ميالد�م وال يز�دون 

إنھ عرض واحد �ذا ا��سد و�ذا الكسل اللذان يفسران ال��وع إ�� الشيوعية، 

  اد مر�ض ال ي��بھ عمل وال ت��يحو�فسران است��ال الش�رة، و�فسران �ل انتق
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  عيد ميالد

   

ولكن�� لم أ�س قط أن�� ولدت، ولم أشعر قط بحاجة إ�� تذك��؛  لم يكن �� عيد ميالد

ف�ذه ا��ادثة ال�� ال تتكرر، وتقادم الع�د ��ا و�عاقبت �يام والسنون عل��ا، وال يلوح 

إ�� تذ�ار؟ وما حاج��ا إ�� احتفال؟ وما��  فما حاج��ا �� أن�� �سي��ا أو أستطيع �سيا��ا

  وقد أغفل��ا سن�ن وسن�ن أبتدئ اليوم بإحيا��ا، وأحص��ا والت ح�ن إحصا��ا؟

  إ��ا العدوى 

  وألعياد امليالد عدوا�ا كحوادث امليالد. أال يقول املعري �� ال�سل والوالدة:

  تثاءب عمرو إذ تثاءب خالد ... �عدوى فما أعدت�� الثَو�اء؟

�. ولكن�� أنا ُعديت �عد طول التعرض واملما�عة، فاحتفلت �عد ا��مس�ن بأول ب�

ذكرى، واستغن�ت عن إعادة الدرس خمس�ن مرة ألحفظھ كما يحفظھ ا��تفلون بھ 

وأك�� ما دعيت إ�� أعياد �بناء  كنت أد�� إ�� عيد ميالد �عد ميالد  �عد طول التكرار

أو �سبعو��ا أو ال يزالون ف��ا ب�ن التث�ية الذين يخمسون سنوا��م أو �سدسو��ا 

درس جديد ل�م العذر أن يث�توه �� الواعية وأن �ستذكروه و�راجعوه. . .  والتثليث

ولك�� رأي��م يك��ون�� و�تقدمون�� �� �ذا ا��ال ألن�� أبتدئ �ن وقد سبقو�ي مرت�ن 

 أو أر�ع مرات. فأنا أسأل حيث ال �سألون، وأراجع ح
ً
يث ال يراجعون، وأستخرج أو ثالثا

  من �ضاب�� تذكرة جديدة �� عند�م أقدم ما يمل�ون!

  �� أي يوم ولدت!

لم أكن أدري؛ ألن�� أذكر السنة ع�� التحقيق، وأذكر الش�ر ع�� ال��جيح؛ ولكن�� ال 

أذكر اليوم �عد أن قرأتھ آخر مرة �� وثيقة �ستخدام، ثم تركت الوثيقة وتركت 

فأنا اليوم �� موقف من يكتب لھ  محو��ا من عداد الذكر�ات ا��دمة، ووددت لو

. . . ش�ادة جديدة بامليالد، و�أن�� ��ذه املثابة ع�� عتبة ا��ياة
ً
  خ�� إن �انت ا��ياة خ��ا

  ول�س �شر إن كنا غارق�ن من ا��ياة �� شرور
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ه ونو�ت أن أسأل �� أول فرصة للسؤال، ولكن �� غ�� اك��اث وال است��ال، فقصارا

  �� البال، ولقد تم��� عليھ �عوام و�و �� م�انھ من البال! ء���أنھ 

وسنحت الفرصة ع�� غ�� ما اش��يت، أل��ا اق��نت ب�ش�يع أخ إ�� مثواه �خ��، �� 

وعند موقف املوت �سأل ��سان عن موقفھ  موط�� الذي درجت فيھ خطوا�ي �و��

علم، فظفرت بالعلم اليق�ن من فسألت، وعلمت، وطلبت املز�د من ال من ا��ياة

  بل ظفرت �� حياة واحدة �ش�ادت�ن للميالد! أضاب�� ا��فوظات

 ما ذ�بت 
ً
و�انت نو�ة من نو�ات الذكر�ات ال�� �ساق إلينا ع�� غ�� اختيار منا، فكث��ا

إ�� أسوان دون أن �عرض �� دوا�� �ياب إ�� معا�د الطفولة، وتآلف الشباب. أما �� 

در مع�د من تلك املعا�د لم أقف ساعة عليھ، ولم تجذب�� داعية من �ذه املرة فن

وم��ا املدرسة ال�� قض�ت ��ا ما ب�ن التاسعة إ�� الثالثة عشرة، وال تزال  الدوا�� إليھ

 إ�� دار كسائر  �� جمل��ا ع�� حال�ا املع�ود
ً
ذ�بت إل��ا وأنا أحسب�� �� الطر�ق ذا�با

�� ��ة من أعمق ال��� النفسية، ومفاجأة من أعنف الدور، وال أخال�� سأ��م ف��ا ع

فإذا �و البواب الذي �ان  ح�� وقفت عند الباب، ونظرت إ�� البواب مفاجآت الشعور 

�و �عينھ بوابنا �ول لم يتغ��  �ستقبلنا �نالك قبل أر�ع�ن سنة �� ساعة ا��ضور 

�ا ألول و�لة، و�� �ن ال منھ إال قليل �� صورتھ ومعناه، وإال النظرة ال�� �ان �عرفنا �

  �عرفنا إال �عد تث�ت واستغراب

 يا ب��!
ً
  قال: من �ذا؟ فالن؟ لقد ش�ت كث��ا

و�� ��ة ع�ن ال ت�سع لقلب صفحھ من كتاب، تنقلب �� أعماق النفس صفحات من 

 يا فالن! العمر تضيق ��ا أسفار كبار
ً
  لقد ش�ت كث��ا

 يلفظ�ا بل تلفظ نفس�ا بنفس�ا، وكم مالحظة صادقة وث�ت إ�� لسان الرجل �أنھ ال

  تأخر ��ا الزمن مع �ذا الوثوب السر�ع!

 أشبھ بھ شعوري عند باب املدرسة ال�� كنت أدخل�ا 
ً
 كث��ا

ً
وال أعرف �� ا��ياة شعورا

 وأنا �ن جامد لد��ا �أن�� تمثال
ً
 أحسبھ أقرب ما  عدوا

ً
 موصوفا

ً
ولكن�� أذكر شعورا

اصفة، و�و شعور الطيار �� طوائر �نقضاض السر�ع، ي�ون إ�� �ذه املفاجأة الع
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 �� خالل ��ات
ً
يختلف ضغط ال�واء عليھ،  وقد �بط إ�� �رض وارتفع م��ا صعدا

ولم  فيتفجر الدم من قلبھ و�ط�� ع�� عي�يھ، فيوشك أن ي��ب عنھ �رض والسماء

  يختلف �نا ضغط ال�واء بل ضغط السن�ن!

النفس �� خفقة جناح، وغشية كتلك الغشية ال�� أر�عون سنة ترتفع عن �وا�ل 

 فارتفعت إ�� أجواء الثالثة عشرة، وطرحت عن 
ً
�عصف بالطيار عصفت �ي صعدا

وجلست �� إحدى ا���رات أتحدث كما  كتفي أعباء ار�ع�ن سنة، �انت تر�ن �ناك

يتحدث املنوم يتق�قر بھ منومھ مرحلة �عد مرحلة من ع�ود العمر ح�� يبلغ بھ سنة 

  معلومة من السن�ن فيقول لھ: قف لديك، وصف ما تراه!

فإذا وصف ف�و ال يقول لنا: �ان �نا و�ان �نا قبل أر�ع�ن أو قبل كذا من السن�ن؛ بل 

يقول: إ�ي ألرى الساعة وإ�ي ألسمع �� أذ�ي ما أروي، وإ�ي �نا �ن، وال أعرف ما وراء 

  ذلك من مش�ود ومسموع.

وجاء موعد اليوم الذي �ان �� حيا�ي أول يوم. فلم وانقضت ع�� ذلك خمسة أش�ر 

أحتفل ����ء واحد ح�ن احتفلت بھ، بل �ان أ��ب ال��ائب أنھ �ان موعد ذكر�ات 

يضيق ��ا �حصاء، �ل�ا من أخطر الذكر�ات وأك�� املواقف �� ا��ياة، وآخر�ا �� 

  السنة املاضية ذكرى العلم�ن!

إ�� العلم�ن، وأوشكت أن �ع���ا إ�� طر�ق �� �ذا اليوم �عينھ وصلت جيوش روميل 

و�و ال�وان ع�� أيدي أناس �م أخ�� الناس بال�وان،  العامر�ة فالقا�رة و�سكندر�ة

 وال فرار من املوت إن وجب، ولكن البقاء لل�وان إخالل ب�ل واجب يحرص عليھ إ�سان

، ولكنھ ال يدري أين وإ�� أين الفرار؟ إ�� وادي التيھ الذي يرجع منھ الغائب أو ال يرجع

بل أفجع من  ول�س �ذا أفجع ما �� الصفقة الفاجعة يذ�ب وال كيف ي�ون الرجوع

الليلة ال�� قبل�ا، أو �� ليلة املذبحة كما سمينا�ا أل��ا جرأة ع�� املا��� ��ون مع�ا 

  ا��رأة ع�� املستقبل، وع�� ا���ول!
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ا �شاء. وما أكتم القارئ أن�� ع�� الكتب يصنع هللا ��ا م �ل ما أتركھ �عدي ال أباليھ

 ع�� ت�اليف املعرفة حيث �سعد ا���ل 
ً
خطوة من إحراق�ا �� كث�� من �وقات، غضبا

  ترك غ�� الكتب مما أباليھ إن كنت أترك الكتب وال أبال��ا!أوماذا  �غ�� ت�ليف

  �باء أو �ال�باء!

 متفرقات ف��ا ودا�ع العمر ال�� يموت ع��ا ��
ً
سان وال ���و نفسھ بأن إال أوراقا

و�� ال تنقل إ�� حيث تفتح وتقرأ �� مدخل �ل أرض مطروقة، و�� ال تودع  تموت قبلھ

 من �ان
ً
وانقضت  فال موئل ل�ا أكرم من التمز�ق، ثم نار ا��ر�ق عند أحد �ائنا

ولم تنقض إال دقائق قبل تمز�ق الورقة �خ��ة،  ساعتان قبل تمز�ق الورقة �و��

عار الضرب �عد�ا فال يبقي وال ذه ال��دد عند الضر�ة �و�� ثم ��يم بھ ُس �الذي يأخ

يذر، و�ضرب و�ضرب ح�� ب�ل ساعداه وتخلو كفتاه؛ ثم �س��يح من فرط �عياء و��ر 

وانجلت الثورة عن �ومة من الورق �ل قطعة م��ا موصولة �عرق ممزق،  السعار

 
ً
   من النار، ولك��ا حارت إ�� رماد!وشعل من النار لم تكن من قديم ع�د�ا إال شعال

  و�لك يا �تلر!

النار ال�� أشعل��ا �� العالم ال ت����، وال ت���� لك عندي �ذه النار ال�� أشعل��ا أنا 

  .بيدي

  تلك أقرب ذكرى من ذكر�ات اليوم الذي �ان �� حيا�ي أول يوم

�� بصدق وقبل ذلك نظائر ل�ذه الذكرى موزعة �� سنوات متباعدات يوشك أن تقنع

  ما يقال من أن للنفس صيحة كصيحة ��الل �� �ل موعد ذكرى من ذكر�اتھ!

 �� إذن أن أ���� ذلك اليوم �� سن�� �ذه كما �س�تھ �� السنوات 
ً
أفما �ان خ��ا

  املاضية؟

  وأن ي�ون �� ميالد، ول�س �� عيد ميالد؟

  

  

  



30 
 

  النظام وال��بية القومية

   

ة ال �عن�نا �� �ذا املقال، ألن ل�ا مجال غ�� �ذا ا��ال، وإنما عاقبة موسلي�� السياسي

�عن�نا �ذه العاقبة �نا من حيث تتصل بالفلسفة �جتماعية ومذا�ب ال��بية 

 لعل�م مخلصون �� نيا��م وتفك���م 
ً
القومية، أل��ا من �ذه الناحية قد شغلت أناسا

 من �غراض املوقوتة بما 
ً
اعتقدوه ونزعوا إليھ، ترسما ولعل�م ال يخدمون غرضا

�عد قيام  ا��طوات موسلي��، ثم خطوات التا�ع�ن لھ �� مضمار السلطان و�س�بداد

النظم الفاشية �� إيطاليا ك�� القائلون بفائدة �ذه النظم لألمم ال�� أصا��ا �نحالل 

ع�� التخصيص، وجنح ��م إ�� �ذا القول أن الفاشية ظ�رت �� زمن خيفت فيھ 

ر الشيوعية أشد خوف، فجعا�ا �عض الباحث�ن �جتماع�ن (جب��ة) لعظام أخطا

�مم امل�يضة ال�� يخ��� أن تصاب �� حيا��ا القومية، فتنقلب من �يمان بالوطن إ�� 

ألن النظام وحده ال يخلق القوة، وطنية  و�ان �ذا و�ما من �و�ام �يمان بالشيوعية

ال يج�� كسر �نحالل إذا �انت لھ أسبابھ املتغلغلة �انت أو غ�� وطنية والنظام وحدة 

  �� ت�و�ن �مة

 �� مع�ش��م املفروضة عل��م، أل��م ي��ضون من النوم �� 
ً
فال��ناء أك�� الناس نظاما

موعد، و�أ�لون الوجبات الثالث �� موعد، و�خرجون إ�� الر�اضة �� موعد، و�ذ�بون 

واحد و�ل�سون من ��� واحد وزي واحد، إ�� النوم �� موعد، و��ناولون من طعام 

 �� م�ان واحد، وال يأتون بحركة من ا��ر�ات العامة إال ع�� 
ً
و�زاولون عمال واحدا

  نظام مفروض ال اختالل فيھ

 أدق وأو�� من مبلغھ ب�ن 
ً
فال يطمع أحد �� بلوغ النظام ب�ن جماعة الناس مبلغا

ذ�م أحد من الباحث�ن وال غ�� ومع �ذا ال يتخ جماعات ال��ناء �� العالم بأسره

الباحث�ن قدوة �� أخالق اجتماعية وال أخالق فردية، ولعل�م ع�� نقيض ذلك مثل 

فيما يحذره الباحثون وغ�� الباحث�ن من مساوئ �خالق؛ ألن النظام وحده ال �غ�� �� 
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من عقيدة صا��ة إلحياء القوى  تقو�م فرد وال �� إصالح جماعة. والبد مع النظام

  �سانية.�

  ف�ل �انت للفاشية �ذه العقيدة الصا��ة؟

  كال!

و�كتفاء بالن�يجة �نا أقرب وأجدى من متا�عة �قوال الفاشية والعقائد الفاشية 

فالن�يجة أن  والتعليقات الفاشية ال�� ملئوا ��ا ا��لدات ال��ام ع�� غ�� طائل

 و 
ً
 كيف يصبح من الفاشية ما تكن قط جب��ة ��لق م�يض، ولم �علم جبانا

ً
احدا

فبعد تر�ية طو�لة ت�تدئ من ا��امسة إ�� العشر�ن  ال��عان وذوي ال�سالة واملفاداة

لم يزل ا��بناء �ولون ع�� جب��م القديم يفرون من امليدان �عد الصدمة �و��، وقد 

فا��ركة الفاشية مفلسة �� العقيدة ال�� تج�� كسر النفوس  يفرون منھ قبل اللقاء

��ا من جديد �� حياة جديدة، و�� ال تزود أ��ا��ا ���اعة أدبية أو ��اعة أو تبع

أل��ا  عسكر�ة، وال ت�ث ف��م �يمان الذي �غلبون بھ ا���ن و�أنفون من عار الفرار

أو أل��ا عقيدة ترجع باإل�سان إ�� الوراء  عقيدة تليق با��يوان وال تليق باإل�سان

ف�� عقيدة  الطبيعة عشرات �لوف من السن�نوتل�� ما عمل لنفسھ أو عملتھ لھ 

قائمة ع�� تقد�س السلطة الفردية، وتقد�س القوة املادية ال�� �شبھ القوة 

 ليعود إليھ 
ً
ا��يوانية، وكال�ما شوط تجاوزه ��سان منذ أجيال، ولم يتجاوزه عبثا

��  بل نحن نؤمن أن تقد�س السلطة الفردية لم يوجد قط �عد �ذا الطواف الطو�ل

 عن عصور ا��ضارة والنور 
ً
ألن السلطة لم تقم قط ع��  أ�عد العصور ال�مجية فضال

 من �فراد، وإنما �انت تقوم ع�� إرادتھ ألنھ يمثل 
ً
إرادة فرد من �فراد باعتباره فردا

إرادة �ر�اب ال�� تؤمن ��ا الشعوب، و�ان الك�ان �م الذين ي��جمون �رادة �ل�ية 

  دة الشعب من �ذا الطر�قفتصبح �� إرا

لم تكن خلوا من �ع��اف لألفراد  -ح�� �� أ�عد العصور ال�مجية  - فالسلطة الفردية 

 خليقة من أجل ذلك أن - أي السلطة الفردية  -بحر�ة اختيار�م ملن يحكمو��م، و�� 

أما  تفشل �� خلق العقيدة الصا��ة ��ا ب�ن أ�ل ا��ضارة من أبناء الزمن ا��ديث
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ف�و شوط تجاوزه الناس كذلك منذ ع�د  - قوة السيف والنار  -ان بالقوة املادية �يم

  تجاوزوه منذ عرفوا �لمة ا��ق أو عرفوا �لمة العدل ب�ن �قو�اء والضعفاء �عيد

  وقل ما ش�ت �� (ا��ق) أنھ �لمة من ال�لمات

  وقل ما ش�ت �� (العدل) أنھ لفظ من �لفاظ

فالواقع الذي ال شك فيھ أن الناس عرفوا �لمة (ا��ق) فم�ما يقل القائلون �� ذلك 

  �عد أن ج�لو�ا

فلماذا �انت �ذه املعرفة وكيف جاءت إ�� �لسنة أو إ�� الضمائر؟ وملاذا لم تظل كما 

  �انت مج�ولة ال يف�م الناس م��ا �ذا املع�� الذي يف�مونھ �ن؟

 
َ
  حاجة عرفو�ا أم عن غ�� حاجة إل��ا؟ ْن عَ أ

د عرفو�ا عن حاجة إل��ا فالو�ل ملن ينكر�ا و�قف �� طر�ق�ا. وغ�� ��يب إن �انوا ق

إذن أن تحق ا��يبة ع�� الفاشي�ن أل��م �عارضون التيار الذي يندفع إليھ ��سان 

أما أن الناس قد اخ��عوا �لمة ا��ق و�ش�ثوا ��ا لغ�� حاجة  بو�� من طبا�ع �شياء

� 
ً
 قائما

ً
� ا��ياة ��سانية ف�ذا ��ب ال يصدقھ عقل عاقل. إل��ا وال أل��ا تمثل ش�ئا

ولنا ح�ن يزعمھ الزاعمون أن �سأل: ما بال أنصار القوة املادية يكتبون و�صنعون ما 

يصنعون و�نفقون املالي�ن فوق املالي�ن ليث�توا أ��م ع�� ا��ق وأن خصوم�م �م 

  املبطلون؟

 من �و�ام ال�� ال حاجة إل��ا لن �ستحق 
ً
  �ل �ذا العناء وال �عض �ذا العناءإن و�ما

ولقد �انت القوة املادية أقدم ���ء عرف �� �ذه الدنيا، و�انت ب�ن أيدي الناس 

�ستطيعون أن �عبدو�ا كما �شاءون وأن يؤمنوا ��ا كما يحبون، فلو �ان �� �يمان ��ا 

  ھ قوامغ�� عن غ���ا ملا ترك�ا الناس ليتحولوا إ�� �لمة جوفاء أو إ�� خيال ل�س ل

  إن الذي يدين ��ا �عد أن عرف �لمة ا��ق ال يف�م مع�� ما يقول 

والفاشيون ال يف�مون مع�� ما يقولون، بل ال يف�مون مع�� ما يصنعون، سواء رجعت 

 إ��م يقفون �� وجھ التيار من قبل إ�� الرأي وال���ان أو رجعت �ن إ�� الوقع والعيان
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أضاع القوة املادية معھ، إذ ل�س �� �رض قوة ومن وقف �� وجھ التيار أضاع ا��ق و 

  مادية تقاوم التيار الذي تندفع بھ طبا�ع �شياء.

ومن مبادئ ال��ف ال�� ي�شر ��ا (الفالسفة) الفاشيون أن �خاء العال�� خرافة ال 

ير�� ل�ا تحقيق، وأن ا��قيقة ال�� قامت ولن تزال قائمة �� �ل زمان �� سيادة شعب 

  لشعوبع�� سائر ا

وال��ب أن سيادة شعب ع�� سائر الشعوب �� ا��رافة ال�� لم تصدق قط �� زمن 

 �� زمن مقبل؛
ً
والناس ال يملك�م واحد ... م�ما عال �� ملكھ  م���، ولن تصدق يوما

  واستطال

كما قلنا �� أعقاب ا��رب املاضية متخذين الع��ة م��ا ومن حوادث التار�خ ال�� 

ذا �لھ ألو�� أن تتخذ من حوادث ا��رب ا��اضرة وا��وادث تقدم��ا. وأن الع��ة ��

فالعالم لم يحكمھ املصر�ون �لھ، والرومان لم  ال�� تل��ا، وملا تزل �� عالم الغيب

�غلبوا قرطاجة ح�� تصدى ل�م من الشرق من ينازع�م، ثم تصدى �عض�م لبعض 

الم قوة تنذر فانقسموا ع�� أنفس�م. و�كذا حدث ملن �عد�م حينما ظ�رت �� الع

و�خاء  فالسيادة العاملية �� املذ�ب الذي شاخ ولم يث�ت لھ وجود بالسيادة عليھ

�و املذ�ب الصادق  -أو ع�� �قل تمرد العالم ع�� ا��ضوع ��كم واحد  -العال�� 

  الذي سبقت بھ ال�شائر وآذن �� �ذا العصر بمولود مرتقب

لوحدة العاملية لم تصبح حقيقة من �عم إن �خاء العال�� �لمة قديمة، ولكن ا

  ا��قائق امللموسة قبل �ذا ا��يل

ففي �ذا ا��يل الذي نحن فيھ تقار�ت أجزاء العالم ح�� �س�� ملن �� الشرق �ق��� 

  أن �سمع من �� أق��� املغرب بإدارة لولب

و�� �ذا ا��يل تم السفر من أطراف العالم إ�� أطرافھ �� أقصر من الوقت الذي �ان 

و�� �ذا ا��يل أوشك الناس أن  اء القطر الواحد �سافرون فيھ من إقليم إ�� إقليمأبن

أسواق �أ��ا اجتمعت ��  يتعاملوا �عملة مش��كة وأن �عتمدوا ع�� سوق واحدة أو

  سوق 
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 ع�� �مم �افة، يت�ينھ 
ً
و�� �ذا ا��يل أصبح ا��طر من العدوان ع�� أمة خطرا

فالوحدة العاملية �ن  ش�ور وقد تحسب باأليامالغافلون عنھ �عد ف��ة تحسب و�ال

والذي شاخ وعفى عليھ  مولود مرتقب �ستقبل ا��ياة ليدرج من الطفولة إ�� الفتوة

الزمان �و سيادة شعب ع�� سائر الشعوب، أو �و اس�سالم العالم ا��اكم واحد 

جب أن والفاشيون �م أ��اب أقدم كالم قيل وو  متفق عليھ، �أننا ما �ان ا��اكمون 

 ي�بدل ألنھ قد شاخ و��ره الناس والتفتوا إ�� غ��ه وأوش�وا أن يحققوا ما التفتوا إليھ

  ولذلك فشلوا و�فشلون 

و�ذه �� ع��ة ا��اتمة ال�� ختمت ��ا دعوة موسلي�� ثم ختم ��ا حكمھ، وأ��ا ل�ساوي 

وفزعت �� حساب ��سانية ثم��ا ا��موع من الدماء و�رواح، إذا �� حرصت عل��ا 

  من التجر�ة ف��ا.
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  من طرائف املفارقات �� بلد املفارقات

   

من طرائف ما يقال �� بلد املفارقات �لمة كتب��ا آ�سة أديبة �� (املصور) �غر تقول 

ف��ا: (. . . سأل�� �ستاذ الكب�� عباس العقاد عن رأ�ي �� سارة فأجبتھ �� صراحة أنھ 

�ن�� وتصور شعور�ا وت��جم عواطف�ا. فإن الرجل ال قد آن �وان لتتحدث �ن�� عن 

�عرف املرأة وال يف�م�ا، ولذلك يصور�ا �� كتابتھ مخلوقة أخرى غ�� ال�� �عرف�ا �� 

  نفوسنا ونحس�ا فينا. . .)

وطر�ف �ل ما �� �ذه ال�لمة ال�� تتمثل ف��ا ش�� املفارقات �� بالد النقائض 

  واملفارقات!

سة �ديبة أن�� سأل��ا رأ��ا �� سارة، وأنا ال أعرف أ��ا قرأ��ا وأن فمن طرائف�ا قول ��

 ف��ا
ً
 ف��ا ملا فاتح��ا بالسؤال ع��ا، ألن  ل�ا رأيا

ً
ولو عرفت أ��ا قرأ��ا وأن ل�ا رأيا

أصدقا�ي الكتاب والقراء كث��ون �علمون ما لم �علمھ ��سة �ديبة، و�و أن�� لم 

 بالسؤال �� موضوع كتاب ألفتھ أو قصيدة نظم��ا، أس�بح لنف��� يوما أن أفاتح أ
ً
حدا

ألن املفاتحة بالسؤال �� �ذا الصدد إما استجداء ثناء، و�و ال يحسن بال�اتب، وإما 

إحراج للمسؤول إذا اضطره السؤال إ�� إبداء رأي ال يروق وال يطيب وقعھ �� أذن 

شاء إبداء رأي فلھ من ومن  السامع، و�و كذلك ال يحسن بال�اتب وال ب�ائن من �ان

وسائل �بداء ما �غنيھ عن �ذا ا��رج، وما �غ�� ال�اتب عن سوقھ إ�� الكالم فيما 

  ل�س من قصده أن يفتتح الكالم فيھ

و��سة �ديبة ��فية ع�� اتصال بال��ف اليومية و�سبوعية، فما رأ��ا �� سؤال 

جلس من ا��الس قراء �ذه ال��ف عن قارئ فرد أو �اتب فرد شغلتھ �� م

  باستفساره الرأي فيما أكتب أو ما أنظم!

 غ���ا؟
ً
  فلماذا أسأل�ا �� إذا كنت ال أسأل أحدا

أأسأل�ا ألسمع م��ا الرد الذي ال يحمد من فتاة وال ف�� �� خطاب رجل يكتب قبل أن 

  تدرج من م�د�ا؟
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عنيك أنت وال أأسأل�ا ألسمع م��ا أن �ذا شأ�ي ول�س �شأنك، وأن �مر �عني�� وال �

 من الرجال؟
ً
  �ع�� أحدا

وإذا �س�ت ��سة أن �ذا جواب ال يحمد من فتاة وال ف��، فما الذي ي�سي�� أنا أن 

  أرد إل��ا ذاكر��ا �� أدب ا��طاب؟

طر�ف �ذا وأطرف منھ رأ��ا الذي ب�ت عليھ جوا��ا، و�و أن املرأة ال يكتب ع��ا غ�� 

الرجل، وأن الطفل ال يكتب عنھ غ�� الطفل ع��  املرأة، وأن الرجل ال يكتب عنھ غ��

فإذا �انت عندنا، كما يقول وضاع املسائل ا��سابية، رواية مدار�ا ع��  �ذا القياس

زوج وزوجة، وولد و��ت، وخادم وخادمة، وحصان �� خدمة �سرة، ودجاجة وديك 

�عة ب�ن �� فناء الدار؛ فل�س �� وسع �اتب واحد إذن أن يؤلف �ذه الرواية الشا

الروايات، ولكننا بحاجة إ�� رجل �� سن الزوج، وامرأة �� سن الزوجة، وولد �� سن 

، و��ت �� سن �بنة، وحصان ودجاجة وديك، للتعب�� عن حقائق �ذه �حياء، �بن

و�بقى �عد ذلك أن يحتج ا��ادم وا��ادمة. . . ألن الزوج ال �غ�� عن ا��ادم وإن �ان 

، والزوجة ال 
ً
�غ�� عن ا��ادمة وإن �انت امرأة، وال �شعر السادة �شعور ا��دم رجال

  وال ا��دم �شعور السادة أل�س كذلك؟

ب�� كذلك وز�ادة! وإن كنا ال ندري كيف ي�ون التأليف وأين يبدأ �ذا وأين ي�سلم من 

��سة �ديبة ال �علم ا��قيقة فيجب أن �علم ا��قيقة كما  ذاك سلسلة السطور 

وا��قيقة ال�� خلق�ا هللا وأقر�ا الواقع  وأقر�ا الواقع الذي ال حيلة لنا فيھخلق�ا هللا 

 إال �ان الرجل أف�م م��ا ل�ذا 
ً
الذي ال حيلة فيھ أن املرأة ال تف�م من شئو��ا ش�ئا

  ال���ء ولو �ان من خاصة أعمال�ا وشواغل�ا

 ل ول�سوا ب�ساءفالط�� من صناعات املرأة القديمة، ولكن أم�ر الط�اة �� الدنيا رجا

وا��ياطة من صناعات املرأة القديمة ولكن املرأة ال تخيط مال�س�ا وال ت�تكر أز�اء�ا 

كما يخيط�ا الرجل و��تكر�ا، والتوليد من صناعات ال�ساء ولكن املرأة نفس�ا تثق 

واملرأة تب�ي منذ خلقت وال تزال تب�ي إ�� يوم  بالطب�ب املولد وال تثق بالطب�بة املولدة

دين، وتر�ي املو�ى منذ �لك ميت إ�� أن يموت آخر ال�الك�ن، ولك��ا كما قلنا مرة لم ال
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تخلد ب�لمة واحدة إ�� جانب ال�لمات ال�� خلد ��ا البا�ون والراثون من الرجال، وال 

  است�ناء �� ذلك ل���ساء و�� ال�� �انت تفاخر ال�ساء بالب�اء!

أو موضوع الزجر والتأن�ب للرجال  ونأ�ي إ�� القصة نفس�ا و�� موضوع التعقيب

فمن ا��قائق ال�� يجب أن  الفضولي�ن الذين يدخلون فيما ال �عن��م من شئون املرأة

�علم�ا ��سة �ديبة أن ال�اتبات الروائيات لم �ش��رن قط بخلق ال��وص 

ال�سائية ا��الدة �� عالم الكتابة، و�صدق �ذا ع�� السابقات من طراز ماري �ور��� 

شارلوت برون�� كما يصدق ع�� الالحقات من طراز في�ي بوم و���ل بك، بل يصدق �� و 

�ذا املع�� أمر �ستغر�ھ ��سة لو علمت بھ: و�و أن الرجال �� روايات ال�اتبات 

أصدق صورة من ال�ساء، ألن املرأة ع�� ما يظ�ر ال تحسن التعب�� عن نفس�ا كما 

  ن لم تقصد التحليل والتصو�رتحسن مراقبة الرجل وا���اية عنھ، وإ

ولست أنا القائل إن املرأة لم تف�م نفس�ا كما ف�م��ا من تصو�ر شكسب�� ل�ا، وإنھ 

صور خمسا وعشر�ن صورة �سائية ال تختلط واحدة م��ا باألخرى وال توجد امرأة 

واحدة تحص��ا �� وجو��ا ومالمح�ا، ولكن الذي قال ذلك امرأة فاضلة �� أنا جمسن 

ولم توجد �عد املرأة الفذة ب�ن ال�ساء، كما �ان شكسب��  ��ا بطالت شكسب���� كتا

  الرجل الفذ ب�ن الرجال

ول�ذا ا��ديث طرائف أخرى �� (رجل) . تلك طرائف آ�سة �� حديث الذكر و�ن��

  كشفھ �ستاذ السيد قطب وقال �و عن نفسھ إنھ يفخر بمشا��ة املرأة ت�و���ا

أنا أحب أن �علم �ستاذ قطب، وأن ينقل إ�� �ستاذ الكب�� �ذا الرجل يقول لنا: (و 

 زعم اليونان 
ً
العقاد، أن ا��ياة ال�شر�ة ل�ست من ال�ساطة بحيث يظنان. . . وقديما

أن �ل�ة عند خلق�ا لل�شر لم تخلق الرجل واملرأة دفعة واحدة بل خلقت أعضاء 

أة، و�� لسوء ا��ظ أو حسنھ مختلفة ثم جمعت ب�ن تلك �عضاء ل�سوي الرجل واملر 

لم تحرص ع�� نقاء الرجل من عنصر املرأة أو نقاء املرأة من عنصر الرجل. ول�ذه 

  ا��رافة الرمز�ة دالل��ا
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فل�ست �ناك امرأة �املة �نوثة ول�س �ناك رجل �امل الرجولة. . .) إ�� آخر ما قال 

ح�� يجشم �ذا ومنتظرون نحن  �ذا الرجل الذي كشفھ السيد قطب جزاه هللا

الرجل نفسھ مشقة الرسالة ال�� �عث ��ا إلينا من طر�ق �ستاذ سيد قطب لينقل�ا 

  إلينا. . .!

  منتظرون تلك الرسالة منذ م�� يا ترى؟

منتظرو�ا منذ سبع عشرة سنة يوم كت�نا نقول: (ال بدع أن ي�ون �مر كذلك وأن 

. فإن فاصل ا���س ل�س من نجد حب تاجور أقرب إ�� عطف �نوثة ورحمة �مومة

 وال �ل 
ً
 بحتا

ً
املناعة وا��سم بامل�ان الذي يتو�مھ أك�� الناس. ول�س �ل رجل رجال

امرأة امرأة صميمة، وإنما تم��ج الصفات وتتفق املزايا و��ون �� الرجل �عض �نوثة 

 كما ي�ون �� املرأة �عض الرجولة، وال أرى �� تصور ذلك أظرف وال أد�ى إ�� الصدق

من �سطورة ال�� يروو��ا عن اليونان و�مثلون ��ا كيف �انت صنعة ��سان وكيف 

�ان �ذا ا��لط ب�ن خلق الرجال وخلق ال�ساء. فقد زعموا أن �لھ املو�ل ��ذه 

الصناعة د�� إ�� وليمة �ر�اب فق��� ليلھ يقصف و�ل�و و�عاقر و�تماجن ثم عاد 

 فألقي عمل
ً
 د�شا

ً
ال��ار ب�ن يديھ ال مناص من إنجازه وال حيلة  عند الصباح مخمورا

�� تأجيلھ، فأقبل ع�� العواطف وا��وارح يقذف ما اتفق لھ م��ا �� ��اب الذي 

�عرض لھ، و�رمي تارة بقلب رجل �� أديم امرأة، وتارة أخرى بوجھ امرأة ع�� كتفي 

  رجل، و�كذا ح�� أتم عملھ. . .)

قول ما تقولھ �ذه ا��رافة ح�ن شرح مذ�بھ �� إ�� أن قلنا (و�أن (أوتو في�نجر) ي

ا��ب، وقرر �� كتابھ ا���س و�خالق أن ال ذ�ورة وال أنوثة ع�� �طالق، وإنما �� 

�سب تتألف وتتخالف ع�� مقادير�ا �� �ل إ�سان، وال ع��ة ف��ا بظوا�ر ا��وارح 

  و�عضاء)

د إ�� مرسل�ا لالستغناء، ومع�ا فالرسالة إذن قد وصلت إلينا راجعة إ�� الوراء، وقد �عا

وا��زاء الذي �ستحقھ أنھ �ن لم يحسن أدب اليونان وال .  ما �ستحقھ من ا��زاء

أدب ا��طاب، وأنھ لو �علم �ذه ا��رافة كما �علم�ا قراؤنا قبل سبع عشرة سنة ملا 
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 بتعليم �دب اليونا�ي الذ
ً
ي �علمنا الك�ا �� مقالة كما يلوك�ا �ن، وأل�ل رزقھ حالال

إياه �� �ذه �يام، و�ر�د أن �ع��ف لھ بفضل فيھ، و�و ينكر فضل السبق ع�� ذو�ھ 

  �ذه املفارقات. . .! بلد املفارقات، و�ذا الرجل كتلك ��سة من
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  ذبح الفقراء ال يحل مش�لة الفقر

   

كفي أن كتب �ديب (إحسان) �� مجلة (آخر ساعة) يروي ع�� أن�� قلت لھ: (. . . ي

، وأن أي نظام أو أية محاولة 
ً
 ح�� لو �ان فق��ا

ً
يتمتع ��سان بحر�تھ ليع�ش سعيدا

ترمي إ�� إزالة الفوارق �قتصادية ب�ن الطبقات إنما �� ترمي �� أساس�ا إ�� تقيد حر�ة 

  الفرد. . .)

ع ثم سأل �ديب: (ولكن �ل يملك الفق�� حر�تھ كما يقول �ستاذ العقاد؟ �ل أستطي

 أن أسافر إ�� �سكندر�ة وألقي بجسدي املتعب ع�� شاطئ البحر كما يفعل 
ً
أنا مثال

صديقي عادل صد�� نجل دولة صد�� باشا!. . . ال �ستطيع، ألن حر��نا محدودة 

بجيو�نا. فاملفلس ال يملك حر�ة ا��روج من م��لھ وا��لوس ع�� الق�وة، والذي �� 

  بطنھ. . .) ا��. ا��.جيبھ نصف قرش ال يملك حر�ة إشباع 

ألن�� ال أقول إن ا��ر�ة وحد�ا  و�� نقل كالمي ع�� �ذه الصورة ���ء من التحر�ف

تكفي ��سان و�غنيھ عن الطعام، ولك�� أقول إن املذ�ب السيا��� أو �جتما�� 

الذي �سلبنا ا��ر�ة �سلبنا أعز �عمة �� ا��ياة ��سانية، بل �سلبنا كرامة ��سان 

وأنا ال أقول إن إزالة الفوارق �قتصادية ب�ن الطبقات  نا املقت و�زدراءو�ستحق م

ترمي إ�� تقييد حر�ة الفرد، ولك�� أقول إن تقييد ا��ر�ة الفردية إلزالة �ذه الفوارق 

وأنا أدافع عن الديمقراطية أل��ا تؤمن بحر�ة الفرد  نقمة ال يرحب ��ا رجل كر�م

  �لف�ن ال إصالح العبيد امل��ر�نوتص�� الناس إصالح �حرار امل

ولك�� أمقت املذا�ب السياسية �خرى أل��ا �سلب ا��ر�ة الفردية وال تحل املش�لة 

�قتصادية، فتحرمنا الكرامة وال تكفل لنا الطعام، و�ذه �و ا��رمان الذي ال عزاء 

فالناز�ون والفاشيون  فيھ وال موجب الحتمالھ، والص�� عليھ إ�� زمن طو�ل

الشيوعيون �ستغفلون الناس ح�ن يقولون ل�م إننا سلبناكم ا��ر�ة ولكننا أرحناكم و 

من البطالة ودبرنا لكم الرزق بتدب�� �عمال، أل��م �� الواقع �اذبون فيما زعموه من 
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 تدب�� الرزق وتدب�� العمل، وإن �انوا صادق�ن جد الصدق فيما أعلنوه من سلب

  يةا��ر�ة و����� الكرامة ��سان

والناز�ون اليوم يحتاجون إ�� مليون عامل بل مليون�ن بل إ�� ثالثة مالي�ن لو وجدو�م 

 من �ل  من �ملان أو غ�� �ملان
ً
يحتاجون إل��م و�بحثون ع��م و�غتصبو��م اغتصابا

ف�ل �س�� حاج��م �ذه إ�� العمال نجاحا �� كفاح  م�ان حكموه أو سيطروا عليھ

  البطالة وتدب�� �رزاق؟

و�ل �ذا �و العمل الذي ير�ح الفقراء من أعباء الفقر و��يح ل�م �صطياف ع�� 

  شواطئ �سكندر�ة؟

فكفاح البطالة ع�� �ذا املنوال �و الكفاح الذي �ستطيعھ الناز�ون والشيوعيون 

والن�يجة ماثلة  والفاشيون، و�و الدواء الذي ير�ى �� الشر والبالء ع�� عشرة أدواء

فا��رب ا��اضرة وما جلبتھ ع�� الناس من الكرب و�لم  ب بنا إ�� �عيدأمامنا ال تذ�

والضيق والغالء �� ثروة العالج الذي دبره الناز�ون والشيوعيون والفاشيون ملش�لة 

  البطالة وأزمة �رزاق

وقد استطاع الناز�ون وأمثال�م أن يديروا املصا�ع و�ستخدموا �يدي العاملة أل��م 

فاس��اح الشعب �ملا�ي  ع جميع�ا ع�� تحض�� السالح وأدوات القتالأداروا املصا�

من مليون عامل عاطل بضع سنوات، ولكنھ عرض للقتل خمسة أو ستة مالي�ن من 

أولئك الفقراء �� سنة واحدة، وسيخرج من امليدان وفيھ عشرة أضعاف العاطل�ن 

القت�� واملفقودين  الذين �انوا فيھ قبل دخولھ، وا�� جان��م عشرة أضعاف�م من

  أي حل �ذه ملش�لة البطالة؟ واملشو��ن

أي عالج �ذا الذي ير�حك من مليون عاطل بخمسة مليون قتيل، ثم يصبح الشعب 

  �لھ أو جلھ من العاطل�ن؟

ول�ست املسألة �نا مسألة النظام السيا��� الذي يطلقون عليھ اسم الناز�ة أو اسم 

 الشيوعية أو اسم الفاشية أو اسم ال
ً
عسكر�ة اليابانية، فإن النظم السياسية جميعا

ت�ساوى �� �ذه القدرة م�� ��أت إ�� �شغيل �يدي �� الذخ��ة والسالح، وإن 
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 �� إبان ا��روب 
ً
الديمقراطية ألقدر من املذا�ب �خرى ع�� �شغيل �يدي جميعا

ن يقال إن تدب�� م�ان رأي الع�ن. فال ي�ب�� إذن أ ال�� �ساق إل��ا كما نرى �ن �� �ل

الرزق باإلكثار من مصا�ع السالح والذخ��ة مز�ة من مزايا �ذا النظام أو ذاك، ف�� 

مز�ة م�سورة ل�ل من يختار �ذا العالج أو يندفع إليھ، وال يزال من ا��قق �عد �ذا 

�لھ أن الديمقراطية تفضل املذا�ب �خرى من ش�� نواح��ا، أل��ا �ع��ف با��ر�ة 

  وال ���ز عن عالج مش�لة البطالة ع�� �ذا املنوال ح�ن �شاء��سانية 

و�عد فأين �و النظام السيا��� الذي �سمح ل�ل من شاء أن �سافر إ�� �سكندر�ة 

  و�لقي بجسده املتعب ع�� شاط��ا؟

�ب الفوارق �قتصادية قد زالت �ل الزوال ولم يبق �� �رض إال أنداد م�ساوون �� 

  املتاع وأراد �ؤالء أن يذ�بوا إ�� �سكندر�ة فكيف يذ�بون؟ ال��وة والقدرة ع��

أيذ�بون إل��ا بالبطاقات ع�� حسب الدور؟ أي يذ�بون إل��ا دفعة واحدة �� أسبوع 

واحد؟ إ��م ع�� �ل حال مقيدون باإلم�ان الذي ال سيطرة ل�م عليھ، ولو اس��احوا 

  من تفاوت املراتب واختالف �رزاق

د قصة طر�فة عن ال�لب الرومي وال�لب البلدي اللذين اصطحبا ع�� يروي أبناء البل

 والسواط�� 1ا���� والشر وذ�با إ�� سوق ا��زار�ن يبغيان الرزق من وراء �وضام

 إ�� سوق الروم فإذا ا��واجز قائمة ع�� الد�اك�ن وإذا �� ال ت�يح مدخل�ا 
ً
ذ�با أوال

��ا توضع حيث تصان عن ا��طف إل�سان وال حيوان �غ�� حساب، وإذا العظام ف

وقال ل�ما صاحب الد�ان (إكسو) فخرجوا محروم�ن جا�ع�ن، وطافا ال��ار  و�ختالس

ع�� الد�اك�ن ولم يظفرا �غ�� إكسو ال�� �عق��ا نذير ا��طر، أو بالقليل من العظم 

ثم أصبحا من الغداة ع�� سوق أبناء البلد فلم ي��ز�ما  املنبوذ الذي ال خ�� فيھ

جز عن ال��م والعظم ولم يلبثا �ن��ة ح�� أصابا الشبعة من ال��م والعظم �غ�� حا

نصب، وسر�ما أن �سمعا صاحب الد�ان يقول لص�يھ (ناولھ) و�ش�� إ�� ال�لب 

الرومي الذي أوغل �� داخل الد�ان �غ�� مباالة الغ��اره بقلة ا��واجز وا��راس، 
                                                 

 كلُّ ما یوَضع علیھ اللَّحم من خشٍب أَو حصیر أو نحو ذلك ، یُوقَى بھ من األَرض :الَوَضُم  1
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ن ال�سلل و�ختالس، وانتظرا �ذه املناولة فحسبا أ��ا مناولة إكرام وضيافة �غن��ما ع

 غ�� طو�ل، ألن ال�لب املسك�ن لم �شعر �عد ذلك إال بضر�ة من الساطور 
ً
انتظارا

يقول لصاحبھ الذي طفق  أوشكت أن تقصم صلبھ، وانطلق �عوي ع�� غ�� �دى و�و

  يناديھ و�ستعيده: ال ال يا صديقي. . . (عشرة إكسو وال واحد ناولھ. . .)

دجالون أعداء الديمقراطية قد لبثوا سن�ن عدة و�م يرفعون العقائر بحرب وال

 ل�ل مستطيع أل��م أداروا معظم املصا�ع ع�� 
ً
البطالة و�م يزعمون أ��م خلقوا عمال

  صنع الدبابات واملدافع والطائرات وأدوات ال�الك

  ليون!وانظر أ��ا العالم الذا�ل لقد �بط عدد العاطل�ن من ثالثة مالين إ�� م

  وانظر مرة أخرى لقد �بط العدد من مليون إ�� مئات قليلة من �لوف!

وانظر مرة أخرى لقد خلص الوطن من العاطل�ن أجمع�ن، وزاد ع�� ذلك أن استد�� 

  إليھ املالي�ن من عمال �جانب امل��ر�ن

ثم أفاق العالم من ذ�ولھ ع�� أضعاف أولئك العاطل�ن مقتول�ن ومجروح�ن 

ولن تنق��� مدة ح�� تنج�� ال�ز�مة عن أضعاف أضعاف�م من املساك�ن ومشو��ن، 

  عالة ع�� أوطا��م وع�� العالم �لھ عدة سن�ن

 
ً
و�ذه �� (املناولة) ال�� يحس��ا الدجالون من أعداء الديمقراطية، و�سمو��ا عالجا

  ملش�لة �رزاق، و�سو�ة ب�ن الطبقات، ول�ست �� من ذلك �� كث�� وال قليل

�ل عالج ك�ذا العالج أن يقوم ا��تمع ع�� �عاون الطبقات فيفرض املعونة  خ�� من

 ل�م �� رقاب �مة أو الدولة، وأن يفتح 
ً
 مفروضا

ً
ع�� القادر�ن لي�تفع ��ا الضعفاء حقا

للفق�� باب السلم فيصعد عليھ إ�� الذروة حيثما استطاع، وأن ي�سابق العاملون �� 

  رار وال �ستكينوا ف��ا كما �ستك�ن العبيدميدان ا��ياة كما ي�سابق �ح

فالكرامة ��سانية تأ�ى أن تحل مسألة �رزاق كما حل��ا مصا�� ال��ون �� العالم 

املتمدن بأسره: �ل م��ون ينام و�و شبعان، و�ل م��ون لھ عمل يحرك بھ يديھ، 

 ولكنھ ال و�ل م��ون يكسو جسده و�أوي إ�� سقف يظلھ و�عرض نفسھ ع�� طب�ب

  يحسد ع�� �ذا النص�ب
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والعقل ��سا�ي يأ�ى أن تحل مسألة �رزاق باإلكثار من مصا�ع الذخ��ة والسالح، 

إنما الكرامة والعقل أن نحفظ ا��ر�ة  ألن عالج البطالة باملوت وا��راب طب مجان�ن

  وأن نطلب الرزق مع ا��ر�ة، وأن نؤمن بأن أخطاء

سلم من صواب مزعوم ال يث�ت ع�� التجر�ة الديمقراطية �� تدب�� مسألة �رزاق أ

  بر�ة ح�� �عصف ب�ل ما أفاد، إن �� أنھ أفاد.
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  واجب ال�اتب املصري 

   

  للدعوة إ�� مذ�ب من املذا�ب �جتماعية أو السياسية طر�قان:

أحد�ما طر�ھ صر�ح، و�و التنو�ھ بفضائل املذ�ب الذي تدعوا إليھ، وتجر�د املذا�ب 

  أمثال �ذه الفضائل ال�� تخالفھ من

والطر�ق الثا�ي غ�� صر�ح، و�و �كثار من ذكر العيوب ال�� يف�م القارئ أنك توج��ا 

إ�� نظام اجتما�� �عينھ؛ ثم الس�وت عن إسناد أمثال �ذه العيوب إ�� �نظمة 

فإذا كنت �ع�ش �� ظل الديمقراطية وأك��ت من الكالم عن  �خرى، �أ��ا براء م��ا

��وع واملرض وغ���ا من العيوب �جتماعية، فقد يف�م القارئ من ذلك البطالة وا

و�سري �ذا الف�م إ��  أنك تقدح �� الديمقراطية وال تمس غ���ا بمثل ما �عيبھ عل��ا

ذ�ن القارئ �� الزمن الذي �ع�ش فيھ خاصة، ألنھ زمن الصراع ب�ن املذا�ب 

أن يقال إن ن�يجة ا��رب ا��اضرة �� �جتماعية و�مم ال�� تدين ب�ل م��ا، ح�� جاز 

ن�يجة الصراع ب�ن �ذه املذا�ب ع�� صورة من الصور، وأ�م�ا الديمقراطية 

فال�اتب الذي ينقد العيوب  والشيوعية والناز�ة وزميل��ا الفاشية كما �و معلوم

�جتماعية �� النظام الديمقراطي يجب أن �ش�� إ�� أمثال�ا �� النظم �خرى، إال إذا 

  �ان من قصده أن ي�شر بتلك النظم من طر�ق �نحاء ع�� العيوب الديمقراطية

والذين يذكرون البطالة ومتاعب الفقراء من كتابنا يجب عل��م أن يقرروا ا��قيقة 

ال�� ال شك ف��ا إن �انوا يؤمنون ��ا، و�� أن املذا�ب �خرى لم �عا�� �ذه املش�لة 

إليھ الديمقراطية، وال تزال �س�� إ�� تحس�نھ،  عالجا أفضل من العالج الذي ��تدي

 للقصد 
ً
 ل��قيقة ومخالفا

ً
وإال �ان إلصاق �ذه املش�لة بالديمقراطية وحد�ا مخالفا

  السليم

أما ا��قيقة ال�� ال شك ف��ا، وال حاجة ��ا إ�� �طالة �� البيان، ف�� أن النظم 

الفقر، ولم توفق إ�� عالج ل�ا �جتماعية �خرى قد فشلت �� عالج مش�لة البطالة و 

 قل ف��ا عدد العاطل�ن قبل ا��رب  يضمن دوامھ وتحمد عقباه
ً
فالبالد �ملانية مثال
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ولكن الفضل �� ذلك ال يرجع  ا��اضرة، واحتاجت إ�� �يدي العاملة من بالد أجن�ية

جع إ�� ����� إ�� املذ�ب �جتما�� الذي غلب ع�� البالد �ملانية و�و الناز�ة، وإنما ير 

�يدي �ل�ا �� صنع السالح والذخ��ة، وتقسيم الشبان ب�ن جنود �عملون �� ا���ش، 

  وعمال يصنعون ل�م أدوات القتال

والناز�ة عدو الشيوعية كما �و معلوم، و��ن املذ�ب�ن من ا��صومة مثل ما ب�ن 

�خ��ة ما �مت�ن ا��رمانية والروسية، ولكن الروسي�ن قد استطاعوا �� السنوات 

استطاعھ �ملانيون من إقالل عدد العاطل�ن، وال فضل �� ذلك للمذ�ب �جتما�� 

الذي يدينون بھ و�و الشيوعية، وإنما الفضل فيھ للتجنيد وتحو�ل الكث�� من املعامل 

فاشتغال املصا�ع بال�سليح �و س�ب القدرة ع�� إقالل  إ�� مصا�ع للذخ��ة والسالح

�انت البالد ال�� تدير مصا�ع�ا ل�ذا الغرض شيوعية أو ناز�ة، أو  عدد العاطل�ن، سواء

 ما �ان املذ�ب �جتما�� الذي تدين بھ وتقيم ا���ومة ع�� أساسھ
ً
ول�س  �ائنا

  بالديمقراطية من ��ز عن �ذه القدرة، وال تقص�� �� �ذا املضمار

 ع�� �شغيل املالي�ن �� امل
ً
صا�ع واملزارع ح�ن بل �� أقدر من الناز�ة والشيوعية معا

وعدد الصناع الذين �عملون اليوم �� البالد الديمقراطية  تحتاج إ�� املؤونة والسالح

و�جور ال�� ي�تفعون ��ا أفضل وأقوم  ير�ي ع�� عمال الناز��ن والشيوعي�ن مجتمع�ن

فتدب�� العمل عن  من �جور ال�� تصل إ�� أيدي الصناع �� البالد �ملانية والروسية

 طر�ق ال�سليح فضيلة ال يختص ��ا مذ�ب من املذا�ب �جتماعية ع�� اختالف�ا

 للمش�لة �قتصادية ال�� تواجھ �مم �� أيام السلم أو أيام 
ً
 صا��ا

ً
ول�س �و حال

بل �ذا ا��ل الو�يل �و البالء الذي ��ون إ�� جانبھ بالء  �شتغال بالتعم�� والبناء

ذ ل�س من حلول العقالء أن تطعم العاطل�ن ف��ة من إ البطالة وإن ترك �غ�� عالج

 فيھ الغ�� أو ل�س فيھ غ�� ع�� �طالق ثم ترسل�م �عد ذلك إ�� الذبح 
ً
الزمن طعاما

ول�س من حلول العقالء أن تنكشف ا��رب �� البالد  باملالي�ن من مختلف امليادين

م من البالء، فوق بالء امل�زومة عن أضعاف من �انوا ��ا من العاطل�ن و�م عاطلون و��

  �ذا دواء أ�ون منھ الداء التعطيل، �شو�ھ و�شر�د وتنكيل
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�ذا �و ا��نون الذي يؤدي إليھ سلب ا��ر�ة و����� الشعوب املغلولة كما ���ر 

وشفاء �ذا ا��نون أن �عا�� �مور ع�� أساس التعاون ب�ن الطبقات والتعاون  ��عام

  تب�ن �مم والتعاون ب�ن ا���وما

  و�ذا الذي تحاولھ الديمقراطية وترجو أن تبلغ فيھ �غي��ا من التوفيق والنجاح

فإذا ن��ت فذلك نجاح ��سانية، وإذا فشلت فذلك فشل ��سانية ال�� لم 

لكن البوادر  تتمخض �عد عن مذ�ب أص�� من الديمقراطية لعالج �ذه املشكالت

أو ما شا�لھ من ال��امج  1امج (بيفردج)والبوادر كما �شا�د�ا �� برن تدل ع�� ا��واتيم

أد�� إ�� التفاؤل من جميع �اتيك املواعيد ال�اذبة ال�� تمن�نا ��ا مذا�ب التدم�� 

والعداء، سواء قام العداء ب�ن الطبقات أو ب�ن �جناس ال�شر�ة من مختار �� زعم 

  أ��ابھ وغ�� مختار!

فية من موارد الشر�ات و�فراد، فا��طة الديمقراطية ترمي إ�� تحصيل الضرائب ال�ا

وإنفاق �ذه الضرائب ع�� معونة الشيخوخة ومعونة الطفولة ومعونة العاطل�ن �لما 

  قضت �عطل�م ضرورات ا��تمع الذي �ع�شون فيھ

و�ذه �� ا��طة املث�� ال�� تجمع ب�ن املطالب املأثورة �� املذا�ب �جتماعية ع�� 

تعاون و�عفيھ من أوضار ا��قد والبغضاء ب�ن �ذه ف�� تقيم ا��تمع ع�� ال تناقض�ا

و�� تطلق �يدي �� التنافس وال�سابق وترفع عن الناس وصمة ا���ر  الطبقات

و�� ��  الذي ي��ك�م م��ر�ن مقيدين ك��الء ال��ون أو نزالء املال�� واملس�شفيات

ق غ�� الطر�ق الذي الواقع ترد �ل ���ء إ�� �مة �أ��ا تقرر مبدأ امللكية العامة من طر�

ثمرات  يتوخاه الشيوعيون، ألن �غنياء أ��اب الضياع واملصا�ع ال يبقى ل�م من

أمالك�م �عد الضرائب ال�� ترتقي إ�� �سعة أعشار الدخل �� �عض �حيان إال نص�ب 

                                                 
م). ولیم ھنري بیفردج، بارون توجال، اقتصادي بریطاني وسیاسي لیبرالي، اشتھر 1963 – 1879بیِفِرْدج، اللورد ( 1

االجتماعي والخدمات الموحدة. ویُعرف ھذا التقریر الذي نشر  من خالل عملھ رئیًسا للجنة التي أنجزت تقریر التأمین
م باسم تقریر بیفردج الحتوائھ على كثیر من آرائھ حول التشریع االجتماعي. والھدف الرئیسي لھذا التقریر 1942عام 

مواطن من أنھ مشروع شامل للتأمین االجتماعي لكل المواطنین بغض النظر عن دخلھم أو وضعھم. وھو یقدم مكاسب لل
م قوانین تقر بمنح عالوات 1948 – 1944المھد إلى اللحد. وقد نفذ البرلمان معظم اقتراحاتھ وأجاز في الفتر ة من 

 ومساعدات قومیة على األطفال، كما أجاز قیام الخدمة الصحیة القومیة التي نادى التقریر بأمر إنشائھا.
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كنص�ب املوظف �� شركة أو ضيعة يدير�ا ��ساب مالك�ا �صيل. ومز�ة �ذه 

لشيوعية أ��ا تبقي �� �فراد عز�مة املنافسة و�ستقالل الطر�قة ع�� الطر�قة ا

والطموح إ�� �متياز، وأ��ا مع ذلك ترد ال��وة �ل�ا إ�� �مة لتنفق�ا ع�� سنة التعاون 

  ب�ن الطبقات

  وتلك مز�ة ا��طة الديمقراطية.

  وفوق ذلك مز�ة ا��ر�ة و�� مناط الكرامة ��سانية.

ح الصائحون �لما ذكرت ل�م حر�ة الديمقراطية: �عم! ومن ال��ثرة الفارغة أن يصي

  ولكن ماذا �غ�� ا��ر�ة مع ا��وع؟ وماذا نصنع با��ر�ة والبطون خاو�ة؟

�ذه ثرثرة فارغة يلفظ ��ا �عض�م حسنة نيا��م بر�ئة مقاصد�م، و�لفظ ��ا �خرون 

وس و�م �علمون أ��م م�ابرون وأ��م يخاطبون معدات ا���الء وال يخاطبون رؤ 

  العقالء.

 إن ا��ر�ة ال ت�ون �غ�� جوع؟ ومن الذي قال إن الديمقراطية 
ً
فمن الذي قال مثال

  فرضت خواء البطون ع�� جميع �حرار؟

  ومن الذي قال إن املذا�ب �خرى قد سلبت ا��ر�ة وحلت مش�لة ا��وع؟

خرج من فالذي رأيناه أن املذا�ب �خرى حلت مش�لة ا��وع باملوت وا��راب، وأ��ا ت

املوت وا��راب إ�� بطالة أخرى شر ع�� �مم من البطالة �و��، ثم ال محيص ل�ا �� 

��اية املطاف من حل املش�لة ع�� ا��طة الوحيدة ال�� يضمن ل�ا الدوام وتؤمن 

�عد�ا العق��، و�� خطة الديمقراطية كما نتمثل�ا �ن وكما ير�� ل�ا من التقدم �عد 

  التجارب املنظورة

لذين يقولون: ماذا �غ�� ا��ر�ة مع ا��وع ي�ب�� أن يدلونا ع�� املذ�ب �جتما�� فا

  الذي سلب ا��ر�ة وأراح الناس من مش�لة ا��وع؟

أما و�م ال �ستطيعون ذلك فعل��م أن يذكروا �ذه ا��قيقة وال �غفلوا عن التن�يھ 

��� بالعيوب إل��ا، ما داموا ال ير�دون الدعوة إ�� �عض املذا�ب من طر�ق ال�ش

وإن  إن ا��ر�ة مع ا��وع ال خ�� ف��ا وحصر�ا �� النظام �جتما�� الذي �ع�شون فيھ
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وإنما الفارق ب�ن  الشبع مع �ستعباد وزوال الكرامة ��سانية كذلك ال خ�� فيھ

القول�ن أن زوال ا��ر�ة �� ظل الشيوعية والناز�ة محتوم، ولكن ا��وع �� ظل 

توم وال �و من املبادئ ال�� تدخل ف��ا كما تدخل �س��انة الديمقراطية ل�س بمح

  . بحر�ة الفرد �� صميم املبادئ الشيوعية والناز�ة

و�ناك فارق غ�� �ذا الفارق ب�ن القول�ن: و�و أن الشبع غاية حيوانية، وأن كرامة 

 أ��ا تخاطب ��سان وال تخاطب 
ً
ا��ر�ة غاية إ�سانية، وكفى بالديمقراطية فضال

�يوان، وأ��ا �عاملھ معاملة امل�لف الرشيد وال �عاملھ معاملة القاصر الذي �شرف ا�

عليھ ا���ومة وتخدعھ عن كرامتھ بأحاديث الشبع وا��وع، و�� ال تكفل لھ الشبع وال 

  تر�حھ من ا��وع. . . بل تخاطب املعدات أل��ا عاجزة عن خطاب العقول.
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  ومن أسالي��م

   

ا السابق إ�� أساليب الشيوعي�ن �� �شر مذ���م ع�� الطر�قة أشرنا �� مطلع مقالن

الصر�حة، و�� �شادة بمحاسنھ والقدح �� نقائص النظم �خرى، أو ع�� الطر�قة 

و�� �كثار من ال��م والعيوب ال�� يلصقو��ا بالنظام القائم  -غ�� الصر�حة  -ا��فية 

  عيوبدون أن �شر�وا الشيوعية �� أمثال �ذه ال��م وال

ونرى أننا نحن املصر��ن والشرقي�ن عامة بأشد ا��اجة �� �ونة ا��اضرة إ�� التن�يھ 

�عد التن�يھ إ�� �ذه �ساليب ا��فية أل��ا أضر من صراح��م �� الت�ش�� بمذ���م، 

وألن ا��يطة م��ا أقل، وا��ذر من عواق��ا ضعيف م�مل لضعف املعرفة بمرام��ا 

  اودرو��ا ال�� ت�سلل م��

وجملة ما يقال �� �ذه �ساليب أ��ا تت��ص �� ���يع �ل عامل من عوامل ال�دم 

و�نحالل �� ا��تمع الذي يحار�ونھ، وتحق�� �ل عامل من عوامل التماسك، والثبات 

�� ذلك ا��تمع، سواء ت�لموا عن �دب، أو عن الفن، أو عن السياسة، أو عن 

�غمة يخصو��ا ��ا وال يزالون يرددو��ا، وال يقرنو��ا ول�م �� �ل بلد من البالد  �خالق

 من تن�يھ ا��واطر وإثارة الش�وك
ً
  بذكر الشيوعية الصر�ح حذرا

 �م أنصار الكتابة باللغة العامية حيثما وقعت املفاضلة 
ً
ففي �قطار العر�ية مثال

دي�ية �ل�ا، ألن اللغة العامية توافق حمل��م ع�� العقائد ال بي��ا و��ن اللغة الفص��

وم��ا العقيدة �سالمية ال�� �� قبل �ل ���ء عقيدة القرآن. وألن اللغة العامية توافق 

دعو��م إ�� �غليب الطبقة العاملة ال�� يزعمون أ��م ��تمون بتعليم�ا، و�م ���لون 

عل��ا ا���ل و�كتفاء بلغة ا���الء، وألن اللغة العامية تقطع ما ب�ن ا��اضر 

وإذا سأل��م ��  م يقرنون ب�ن املا��� والنظم �قتصادية ال�� يحار�و��اواملا���، و�

 إن سواد الناس ال يف�مون الفص��، وإن 
ً
ذلك قالوا كما يقول أنصار العامية دائما

و�ل �ذا خطأ ظا�ر كما فصلنا  اللغة ا��ية �� اللغة ال�� يت�لم ��ا الناس �ل يوم

الناس يج�لون املعا�ي العالية  مية؛ ألن سوادالقول فيھ بما كت�ناه عن الفص�� والعا
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ولو كت�ت باللغة ال�� يت�لمو��ا، كما يج�لون الر�اضة والفلسفة ومباحث العلوم 

ا��تلفة. فالعقدة �نا �� عقدة املعا�ي ول�ست �عقدة �لفاظ. ومن ال��ف قول�م 

�الدة ال�� �ع�ش إن اللغة ا��ية �� لغة السوق والطر�ق، ألن اللغة ا��ية �� اللغة ا�

مئات السن�ن، وال تموت �ل بضع سنوات كما تموت لغات الطرق و�سواق. وال غ�� 

لإل�سانية عن �ذه اللغة ا��الدة ما دامت ل�ا آداب مكتوب ل�ا ا��لود من جيل إ�� 

جيل. وأ��ف من دعوا�م �ذه قول�م إن الناس ي�ب�� أن يكتبوا كما يت�لمون �أ��م 

، و�� تنقل إلينا كالم الروسي�ن والبولوني�ن، ونحن ال ير�دون أن يلغوا ا
ً
ل��جمة مثال

ذلك أسلوب  نت�لم لغة �ؤالء وال �ؤالء، سواء بألفاظ �سواق أو ألفاظ ا��امعات

من أسالي��م ا��فية �� �دب، و�م �نا �شار�ون امل�شر�ن، و�شار�ون املستعمر�ن، 

  . الشرق، و�م كث��ون و�شار�ون �ل من يكره معالم القومية �� بالد

أما الفن ف�م ال يدينون بآراء الغالة من املصور�ن واملوسيقي�ن �أ��ا آراء الشيوعية 

والشيوعي�ن، ولك��م ���عون �ذه �راء �� البالد الديمقراطية، أل��ا خروج ع�� 

القواعد و�صول واندفاع مع الفو��� و�ختالل، أو مع ال�دم و�نحالل، و�م أنصار 

  - فال يلزم  عامل من عوامل ال�دم ب�ن الشعوب الديمقراطية �ل
ً
أن ي�ون  -شيوعيا

املصور من القائل�ن بالسر�الزم و (الفيوشرزم) والكيو�زم وغ���ا من املدارس ال�� 

تبطل قواعد التصو�ر كما عرف�ا أساتذة الفن �� جميع العصور، ولكن �ذه املدارس 

و�ن وال�ش�يھ، وأصول �ضاءة والتظليل، وترسلھ �عفي املصور من قواعد الرسم والتل

  �� عالم من الفو��� ال توجد ف��ا قاعدة يتفق عل��ا رأيان

و�ذه �باحة �� املقصودة أل��ا تف��� إ�� �دم القواعد والقوان�ن، وتزلزل أر�ان 

  الفكر والذوق و�عتقاد �� ا��تمع الذي يقصدونھ با��لط والتخر�ب

ات نظرا��م �� �ذا الباب أ��م �سمون إحدى مدارس �باحة ومن م���ا��م وم���

�ذه بمدرسة (املستقل�ن)، و�� �� حقيق��ا رجوع إ�� ال�مجية ال�� تركنا�ا منذ آالف 

السن�ن. فإن صور�م وتماثيل�م ل�شبھ �ل الشبھ تلك الصور والتماثيل ال�� كشفت 
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 �� حفائر الك�وف من بالد نيج��يا و�ورنيو وجنو 
ً
�ي ال�ند، وسائر �قطار ال�� حديثا

  �ان �عمر�ا ��سان �ول، وال يزال ف��ا إ�� اليوم من ال�مج املتخلف�ن

  

وال��يب �� أذواق�م أ��م إذا قصدوا محا�اة تلك الفنون ال�مجية تحروا مشا����ا �� 

الرديء النافر املمسوخ، ولم يتحروا قط مشا����ا �� مواضع ا��سن و�تقان؛ أل��م 

  حرفون �� ت�و���م انحرافا يظ�ر �� ا��لقة إن لم يظ�ر �� �خالق والطباعمن

وع�� �ذه الشا�لة مذ���م �� املوسيقى والشعر والتمثيل، ولك��م �عتدلون �عض 

�عتدال �� التمثيل أل��م ير�دونھ ل�شر الدعوة، و�خشون أن يفتحوا أبواب املسارح 

  (التقاليع) وال��و�شات ع�� مقاعد خاو�ة إذا �م عمدوا إ�� تلك

ومن أسالي��م ال�� نص عل��ا �ارل ماركس �� م�شوراتھ أن (�شو�وا سمعة �ل رجل 

  مسموع ال�لمة ب�ن الديمقراطي�ن)

وال حرج عند�م أن يختلقوا ��اذيب، وأن �عرضوا لشؤونھ ا��اصة، وأن يذموا 

  م��ا أعمالھ أقبح الذم، ولو لم يكن عند�م دليل واحد ع�� ما يذمونھ

وإذا ت�لموا عن �دباء والشعراء الذين ال يؤمنون بالشيوعية عابوا عل��م أ��م حاملون 

وأ��م خياليون أل��م ال يكتبون عن املسائل �قتصادية وال يقفون أقالم�م ع�� أسعار 

  الطعام واللباس وشئون �موال والعمال

يزال م��م من �عرض ل�ا من و�دباء الديمقراطيون ال يحرمون �ذه املوضوعات، وال 

الناحية الفنية ال�� �و أقدر ع�� تصو�ر�ا، وإنما �علم �دباء الديمقراطيون أن �� 

 اسمھ علم �قتصاد، وعلماء اسم�م العلماء �قتصاديون، وإن �ؤالء 
ً
الدنيا علما

لم أو�� بدرس املسائل ال�� يف�مو��ا و�فرغون ل�ا و�ستطيعون ا��كم ف��ا، ألن �دب 

  يخلق إللغاء علم �قتصاد

ومن م���ا��م وم���ات نظرا��م �� �ذا الباب أ��م ��دمون مذ���م من أساسھ 

  ��ذا ال�راء الذي يلفظون بھ و�م ال �شعرون
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أل��م �ستك��ون ع�� العامل الفق�� أن يق��� �� اليوم ثما�ي ساعات �� طلب الرغيف 

ل أال ي�ون ل�م شاغل �� ساعات والكساء، و�م يفرضون ع�� العمال وغ�� العما

العمل أو ساعات الفراغ إال طلب الرغيف والكساء، فال يبحث الفيلسوف إال ليؤدي 

بحثھ إ�� الرغيف والكساء، وال يحلم الشاعر إال ليفسر حلمھ بالرغيف والكساء، وال 

 يخ��ع ا����ع إال لي�تفع باخ��اعھ �� الرغيف والكساء، وال يخرج العامل من عملھ

  اليومي ليقرأ أو

  �ستمتع بالفن إال أن ت�ون �ذه القراءة و�ذا �ستمتاع حول الرغيف والكساء

ودون �ذا وتحلق ��ية �ارل ماركس و�ل ��ية يطلق�ا أمثالھ من أعداء الفنون وأعداء 

  ا��ر�ة ��سانية �أرفع ما تصبو إليھ القرائح و�رواح

 �س�� أما �دم ا��تمع من ناحية �خالق فخالص
ً
ة أسلو��م فيھ أ��م ال �عرفون ش�ئا

  جر�مة خلقية

وقد عرضنا �� كتابنا (عبقر�ة دمحم) ملسألة الزواج والطالق فقلنا �عد إثبات رأي 

نابليون: (. . . كذلك اع��ف نابليون بالضرورات الزوجية �� العصر ا��ديث. فكيف 

؟ حل مش�لة الزواج بحل اع��ف ��ا (لن�ن) �� الثورة الك��ى �عد الثورة الفر�سية

رابطة الزواج؛ فال رابطة ب�ن الزوج�ن أوثق من رابطة الرفيق�ن �� الفندق أو الطر�ق. 

ول�س أ��ب ممن جعل الزواج شر�عة مالئكة إال الذي جعلھ ع�� �ذا النحو شر�عة 

  ��ماوات)

) ألننا كت�نا عن دمحم كتابة �عظيم وثناء،
ً
وغضبوا  قلنا �ذا فغضب �عض �دعياء (أوال

) ألننا ذكرنا (لن�ن) �غ�� ما ي�ب�� لھ عند�م من التعظيم والثناء
ً
  (ثانيا

وقالوا فيما اتصل بنا أن الطالق مكروه �� روسيا ا��ديثة، وأن الزوج�ن املطلق�ن 

  �ع�شان ب�ن الشيوعي�ن مع�شة �وان واحتقار

  والذي قال �ذا ال �عقل ما قال

ك �داب ال�� كر�ت الطالق أو قيدتھ ببعض وإال فلماذا يلوم الشيوعيون إذن تل

 للمراجعة؟
ً
  القيود أو جعلتھ محال
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ً
وما �� إذن تلك ا��رائم ا��لقية ال�� �ع��ف ��ا قانون الشيوعي�ن و�فرض ل�ا عقابا

  يناس��ا �� الضرر والوخامة؟

  إن ا���اية �ل�ا تطاول ال أدب فيھ، وكالم يقولھ القائل و�و ال �عقل مع�� ما يقول 

ومما أراه أنا أن تن�يھ �ذ�ان إ�� مساوئ الدعوة الشيوعية أوجب واجب ع�� ال�اتب 

املصري �� �ونة ا��اضرة، أل��ا تمس الكرامة ��سانية كما تمس�ا الفاشية والناز�ة، 

وألن الشيوعية ل�ست مسألة أغنياء وفقراء، وإال لكنت أحق الناس بالدعوة إ�� 

لبعدي عن الغ�� اليوم و�عد اليوم، ولك��ا مسألة ��سان  الشيوعية أو بالس�وت ع��ا

وكرامة ��سان، و�ل �و من ا��لوقات ال�� تخاطب بلسان الروح أو من ا��لوقات 

  ال�� تخاطب بلسان

  

 ع�� فاقة الشيوعية �� دوا�� الكرامة أ��ا ع�� احتقار�ا للوطنية 
ً
املعدة. وكفى دليال

الست��اض ال�مم و��ذ العزائم، فسم��ا (ا��رب  ��أت إل��ا �� ا��رب ا��اضرة

الوطنية) �� امل�شورات الرسمية. وما �ان أغنا�ا عن �ذا التم�� بالوطنية لو �ان �� 

  املذ�ب الكفاية لصد �عداء عن البالد.
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  املق��حون واملؤلفون 

   

تكف عن اق��اح، وال ب�ن جم�رة القراء �� اللغة العر�ية طائفة ال تر��� عن ���ء وال 

تزال تحسب أ��ا تفرض الواجبات ع�� الكتاب واملؤلف�ن، ول�س عل��ا واجب تفرضھ 

  ع�� نفس�ا

  إن كت�ت �� السياسة قالوا: ولم ال تكتب �� �دب؟

  وإن كت�ت �� �دب قالوا: ولم ال تكتب �� القصة؟

  كة؟وإن كت�ت �� القصة قالوا: ولم ال تكتب للمسرح أو للصور املتحر 

وإن كت�ت للمسرح والصور املتحركة قالوا: ولم ال تح�� لنا تار�خنا القديم، ونحن �� 

  حاجة إ�� إحياء ذلك ال��اث؟

وإن أحي�ت ذلك ال��اث قالوا: دعنا با� من �ذا وانظر إ�� تار�خنا ا��ديث فنحن 

ون وإن جمعت �ذه �غراض �ل�ا قلوا لك: والقطن؟ وشؤ . أحق الناس بالكتابة فيھ

  القرض ا��ديد؟ ومسائل العمال، ورؤوس �موال؟ و�ل ���ء إال الذي تكتب ل�م فيھ

وقد ش��ت �ذه الطائفة مرة بالطفل املدلل املمعود: يطلب �ل طعام إال الذي ع�� 

إن قدمت لھ ال��م طلب السمك، وإن قدمت لھ . املائدة، ف�و وحده الطعام املرفوض

 من ا��لوى رفضھ وطلب الصنف �خر،  الفاك�ة طلب ا��لوى، وإن قدمت لھ
ً
صنفا

 و�شوق إ�� العدس والفول، و�ل مأ�ول 
ً
وإن جمعت لھ ب�ن �ذه �صناف ترك�ا جميعا

  غ�� ا��اضر املبذول 
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سر �ذا �ش��اء السقيم �� �ذه الطائفة من القراء معروف. سره أن ا��م�ور القارئ 

ذي �ش�لت بھ ا��ما��� القارئة �� �� بالدنا العر�ية لم (ي�ش�ل) �عد ع�� النحو ال

البالد �ور�ية. وإنما �عد ا��م�ور القارئ م�شكال إذا وجدت فيھ طائفة مستقلة ل�ل 

  نوع من أنواع القراءة، وإن ندر ولم يتجاوز املشغولون بھ املئات.

 ح�� يتم لنا (ال�شكيل) 
ً
وس�سمع املق��حات ال�� ال ��اية ل�ا، وال نزال �سمع�ا كث��ا

ولسنا ل�ذا �ستغر��ا �لما سمعنا�ا من ح�ن إ�� ح�ن أل��ا  �شود، و�و غ�� �عيدامل

ولكن الذي ال نف�مھ أن نتلقى تلك املق��حات من . مف�ومة ع�� الوجھ الذي قدمناه

�اتب نابھ �عرف حاجة �مة العر�ية إ�� �ل نوع من أنواع القراءة، وال سيما تار�خ�ا 

 ع�� النمط ا�
ً
  �ديثالقديم مكتو�ا

 أن �ش�� �اتب نابھ إ�� كتابة الدكتور �ي�ل وكتاب�� عن أ�ي بكر وعمر؛ 
ً
فغر�ب حقا

 �ذا السباق وقد أجدتما ا��ري �� 
ً
فيقول كما قال �اتب املصور: (. . . حسن جدا

ميدانھ، ولكن �ل �س�تما أن أبا بكر وعمر كتب ع��ما مائتا كتاب؟ وأن �� عصرنا 

ة وتار�خية ومالية واجتماعية �ستحق منكما نظرة ا��اضر موضوعات قومية ووطني

ومن قلميكما التفاتة؟ وأن أك�� طالبنا ال �عرفون عن تار�خ بالد�م ا��ديث حرفا، وأن 

صدر �سالم بحمد هللا قد وفاه أئمتھ وأدباؤه وشعراؤه من العرب حقھ فلم ي���وا 

صر ا��ديث والقديم صغ��ة وال كب��ة إال وفو�ا وشرحو�ا وفصلو�ا، و�قى تار�خ م

  �غ�� بحث وال تحليل؟. . .)

 من 
ً
غر�ب �ذا الرأي من (املسئول�ن) كما �سم��م �� لغة السياسة وإن لم يكن غر�با

وتتم غرابتھ ألنھ يجمع من �خطاء �� بضعة أسطر ما يقدر أن يجتمع  غ�� املسئول�ن

بة عن ج�سھ، فال فباألمس سمعنا دعوة إ�� انفراد �ل ج�س بالكتا. م��ا �� صفحات

يكتب عن املرأة إال املرأة، وال عن الرجل إال الرجل، وال �سمح للرجال أن يكتبوا عن 

واليوم �سمع دعوة أخرى إ�� انفراد .  ا��وادث ال�� تدور وقا�ع�ا ب�ن الرجال وال�ساء

�ل جيل بالكتابة عن جيلھ الذي �ع�ش فيھ وال يتعداه إ�� جيل آخر، فال �سمح لنا 
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 أو نحن أ
ً
بناء العصر ا��اضر أن نكتب عن ���ء يتجاوز القرن التاسع عشر راجعا

 إ�� �مام
ً
  القرن العشر�ن متقدما

وإنھ ألمعن �� الغرابة ح�ن نرجع إ�� املقدمات  رأي غر�ب لو ��ت مقدماتھ وأسبابھ

 يقوم ع�� ركن ��يح
ً
إذ ل�س ب��يح أن أبا  و�سباب فال نرى مقدمة م��ا أو س�با

عمر قد كتب ع��ما مائتا كتاب إ�� �ن، ألن الذي كتب ع��ما إنما كتب عن بكر و 

  اليدين ا��وادث و�خبار �� عصر�ما، و�و مع ذلك ال يز�د ع�� أصا�ع

أما (الصورة النفسية) ال�� تصور لنا كال م��ما ع�� حقيقتھ ��سانية فلم توصف 

�� زمن من �زمان ف�� قط قبل �ذا ا��يل. وم�� وصفت صورة نفسية عن إ�سان 

بل الواجب . صورة عصر�ة ��م ��سان حيث �ان من أول الزمان إ�� آخر الزمان

املفروض ع�� �ل أمة ت�بعث إ�� ا��ياة أن تجدد ف�م تار�خ�ا و�عقد الصالت الوثيقة 

وع�� أنھ لو  ما ب�نھ و�ي��ا، وال تقتصر ع�� ف�مھ كما �انوا يف�مونھ قبل مئات السن�ن

املصنفات ال�� كت�ت عن عظماء التار�خ العر�ي ف��ا الكفاية ال�� �غ�� عن  �� أن

  املز�د من التص�يف والتصو�ر فل�س �� ذلك ��ة تتجھ إلينا و�سوغ املالمة علينا

ألننا لم ن��ك جيلنا ا��اضر معرض�ن عن أبطالھ وزعمائھ وأ��اب �ثر �� حياتھ 

 �ساير ا��ركة الوطنية القومية والوطنية؛ بل كت�نا عن (سعد زغل
ً
 ��ما

ً
ول مجلدا

من الثورة العرابية إ�� اليوم الذي تمت كتابتھ فيھ، وسا�منا بحص�نا �� �ذا الباب إن 

ولكننا �� الواقع  �انت �ناك حصة مفروضة ع�� �ل �اتب �� موضوع من املوضوعات

 ع�� ال�اتب غ�� �جادة �� موضوعھ ا
ً
 مفروضا

ً
لذي ي�ناولھ ال �عتقد أن �ناك واجبا

 ما �ان
ً
ول�س �ناك موضوع يكتب كتابة حسنة ثم ال �ستحق أن يقرأ وال يفيد إذا  �ائنا

فالبطل القديم الذي يدرس ع�� الوجھ ال��يح �و موضوع جديد  قرئ قراءة حسنة

والبطل ا��ديث الذي �ساء درسھ خسارة ع�� القارئ  �� �ل عصر من العصور 

ن الع��ة ب�ناول املوضوع ال باملوضوع. والع��ة بأسلوب وال�اتب والبطل املكتوب عنھ؛ أل 

  العصر الذي تتوخاه ول�ست بالسنة ال�� يدور عل��ا الكالم
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بأسلوب عتيق �� موضوع عتيق. والكتابة عن آدم وحواء  1943فالكتابة عن سنة 

وأو�� من  بأحدث �ساليب العلمية أو النقدية �� موضوع الساعة الذي ال يب��

ح ع�� الكتاب أن نق��ح ع�� القراء أن يقرءوا �ل ما ينفع�م كيفما اختلفت �ق��ا

وطلب �ل  موضوعاتھ، ال أن ���ع (الولد املدلل املعود) ع�� رفض �ل ما ع�� املائدة

  ما عداه.

وقد قال ال�اتب النابھ �� ختام �لمتھ: (سلوا �ستاذ الكب�� عبد الرحمن الراف�� كيف 

 ومع
ً
 وكيف انتفع ��ا ال�شء ا��ديث �� دنيا تأليف مصر�ة راجت كتبھ أدبيا

ً
 وماديا

ً
نو�ا

  صميمة �ل�ا قحط وجدب وإمالق)

وقد ��م القارئ من �ذا أننا �غري بالرواج للكتابة �� املوضوعات ال�� اختار�ا �ستاذ 

  الكب�� عبد الرحمن الراف�� بك

لرواج�ا، ولكنھ كتب وال شك عندنا �� أن الراف�� بك لم يكتب �� �ذه املوضوعات 

ف��ا أل��ا تروقھ و�حس��ا. وم�ما يكن من رواج الكتب �� مصر، فإن ا��امي الذي يبلغ 

�� عالم ا��اماة م�انة الراف�� بك يكسب من قضاياه أضعاف ما يكسبھ من كتبھ، 

وال يحتاج �� دراسة مائة قضية إ�� الوقت الذي �شغلھ بمراجعة املصادر التار�خية 

  حدلكتاب وا

وكذلك نحن لم نؤلف (عبقر�ة دمحم) لرواجھ ألننا طبعنا منھ �� الطبعة �و�� أقل مما 

طبعنا من كتب أخرى ألفنا�ا، ولم يكن �� وسعنا بدا�ة أن �عدل عن تأليفھ إذا لم 

  تنفذ الطبعة �و�� �عد أسابيع معدودة!

و�ستغ�� عن  وإننا لنعرف موضوعات ش�� يقبل عل��ا عشرات من �لوف من القراء

  �عالنات وال��و�ج

فرواية من الروايات املكشوفة ت��جم أو تؤلف قد تطبع م��ا عشرات �لوف وقد تباع 

للصور املتحركة وقد �س��وي من القراء والقارئات من ل�س �س��و��م تار�خ أمة أو 

  س��ة عظيم. . .
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جع من أجل�ا املصادر و�ذه الروايات أس�ل �� تأليف�ا أو ترجم��ا من الكتب ال�� ترا

ولكننا �عدل ع��ا  الكث��ة ب�ن عر�ية وأور�ية وال تخلو من عنت �� التمحيص والتحض��

 ب�ن قرائنا
ً
بل �عدل ع��ا ونحن �علم أن  إ�� املوضوعات ال�� �� أصعب م��ا وأقل رواجا

املدجل�ن بالروايات املكشوفة �سوقو��ا مساق الفتوح العصر�ة وا��رأة الفكر�ة 

دو��ا من دالئل ال��عة ا��ديثة وال��ضة املقبلة والتحرر من ال��اث العتيق و�ع

والطالقة من القيود، وإننا ال �سلم من ا��ام �ؤالء �دعياء لنا با��مود أو مصا�عة 

  ا��امدين إذ نكتب �� س��ة الصديق والفاروق

 لنا ل�انت الكتابة �� �ذه �غراض املقبولة 
ً
ولو �ان  أو�� وأجدىفلو �ان الرواج مغر�ا

 لنا ملا حار�نا املذا�ب ال�� وراء�ا دول ��ام ت�ا�� من يدعو إل��ا و��شر 
ً
الرواج مغر�ا

بأناجيل�ا. وال نظن أن ال�اتب النابھ ينكر علينا أن تلك الدول �عرف قيم �قالم ال�� 

  �ستخدم�ا �� دعو��ا وتحب أن �ستخدم م��ا ما ينفع�ا

 - �عن�نا أن يروج أو ال يروج. وواجبنا الذي نل��مھ �� الكتابة  فنحن نكتب ما نر�ده وال

 غ��ه 
ً
 �و أن �ع�� باملوضوع الذي نتصدى لھ ونحس القدرة عليھ -وال �عرف واجبا

 بصوابھ؛ ولكننا 
ً
ولسنا نق��ح ع�� ال�اتب النابھ أن �عدل عن اق��احھ إذا �ان مؤمنا

 آخ
ً
ر يقول: ما �ذه ا��وادث اليومية ال�� نقول إننا لو عملنا بھ ملا عدمنا مق��حا

 من ��ائب 
ً
تخوضون ف��ا وقد رأينا�ا أو سمعنا من رآ�ا؟ ودعوا �ذا واكتبوا لنا ش�ئا

  ا���ول. . .

  و�ومئذ ال ت�ون ��تھ أضعف من ��ة ال�اتب النابھ صاحب �ق��اح؟
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  حول ما نكتب

   

الشيوعية فقالت �عد علقت ��يفة (البورس إج�سيان) ع�� ما كت�ناه �� موضوع 

ت��يص رأينا ف��ا: (. . . وأن �ستاذ العقاد لينظر إ�� الشيوعية �� لون قاتم و�� ما 

زالت ع�� حسب سياسة ستال�ن �� دور الكشف والظ�ور فال �عرف ع�� التحقيق إ�� 

أي طر�ق �س�� �� تطبيق�ا العم�� �عد تجار��ا �� السنوات �خ��ة؛ فقد أ�شأ نظام 

  �سرة
ً
ف��ا يت�ون ثم املدرسة ثم �خالق ثم �ع��اف بتفاوت الدرجات والرجوع أخ��ا

 مس�� وإن �� �� 
ً
إ�� الدين، و�ل �ذا معناه أن الشيوعية ا��الية ل�ست إال اسما

  حقيق��ا إال اش��اكية مس�ن��ة)

ألن  فنيدو�ذا التعليق �� رأينا �و أقرب إ�� التأييد والتوكيد، منھ إ�� املناقضة أو الت

معناه أن ستال�ن يخالف الشيوعية ال�� ننكر�ا وال يدين بقواعد�ا ال�� �سط�ا �ارل 

ومعناه من ج�ة أخرى أن الشيوعية �� تطبيق�ا  ماركس وشرع �� تحقيق�ا لين�ن

تخالف الشيوعية �� أصول�ا النظر�ة، وأ��ا من أجل ذلك مذ�ب ال يص�� للتنفيذ �� 

 إ�� �ع��اف بتفاوت الدرجات و�جور، وقد اضطر س ا��ياة العملية
ً
تال�ن فعال

واضطر إ�� ال�سليم لألسرة ببعض ا��قوق وقبول امللكية �� وضع من �وضاع، ثم 

انت�� خالل ا��رب ا��اضرة بتعظيم فضيلة الوطنية ال�� �انت �� عرف �ارل ماركس 

ف�و وأعوانھ  وأ��ابھ لعنة من لعنات �ستغالل، وحيلة من حيل أ��اب �موال،

سمون ا��رب ا��اضرة با��رب الوطنية وحرب الدفاع عن الذمار، أل��م علموا أن 

اسم الشيوعية وحد�ا ال ���ذ �مة الشعب إ�� النضال وال �غ�� عن نخوة الوطن 

  والعص�ية القومية

فاضطرار �قطاب الشيوعي�ن إ�� العدول عن �عض قواعد�ا �ولية يؤ�د ما نقول، 

ولكننا مع �ذا ندعو إ�� ا��ذر من تصديق  أ��ا مذ�ب غ�� معقول وال مقبول وال ينفي 

�ل ما يروى عن التطبيقات الشيوعية �� الوقت ا��اضر؛ ألن الوصول إ�� حقيقة 

النظم الروسية اليوم من أصعب �مور، ولم �سمح قط لرجل مستقل الرأي م��ه عن 
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رقيب أو دليل، وإذا سمح لھ �غ��  الغرض بالطواف �� أرجاء روسيا ع�� حر�تھ

بالطواف �� املواطن البعيدة عن �سرار وا��فايا، فال ينق��� أسبوع ع�� معاشرتھ 

لفرد من �فراد أو فئة من الفئات إال أسرع ا��اكمون ب�بديلھ وإحالل آخر أو آخر�ن 

ة �� محلھ، ح�� ال تنعقد ب�ن السائح�ن املستقل�ن و��ن أحد من الروسي�ن صالت وثيق

  تطلق عقال �لسنة وتكشف �وامن الصدور 

وال حاجة بنا �عد �ذا وذاك إ�� مالحظات السائح�ن املستقل�ن إلدراك �ذه ا��قائق 

الغنية عن الدليل، فحس�نا أن حر�ة الكتابة مكبوحة �� روسيا منذ نيف وعشر�ن 

فضاء بما سنة لنعلم أن بواطن �مور غ�� ظوا�ر�ا وأن رعايا الشيوعي�ن ال يمل�ون � 

 عن الغر�اء الطارق�ن الذين يحاطون بالرقباء و�دالء 
ً
�� ضمائر�م ألبناء وط��م فضال

  من قر�ب و�عيد

وال نزال نذكر الف�ا�ة ال�� رو�ت ع�� لسان الفالح الرو��� ح�ن سمح لھ بالتحدث إ�� 

يز�د العالم ا��ار�� من محطة �ذاعة العامة ع�� شر�طة أن يفوه ب�لمة واحدة وال 

عل��ا ف�انت �لمتھ ال�� جمعت �ل ما أراد �فضاء بھ إ�� العالم ��سا�ي �لھ ��: 

  (النجدة!) والذ �عد�ا بصمت �موات

فحس�نا أن املذ�ب �� أصول النظر�ة غ�� معقول وأن أقطابھ ال يقدرون ع�� تطبيقھ 

العالم ا��ار�� ال إال �عد �نحراف عنھ والتعديل فيھ، وأن �قوال ال�� تصل عنھ إ�� 

تخلو من ��ر ورقابة، و�ذه �ل�ا حقائق متفق عل��ا حس�نا كما قلنا أن �علم�ا لنعلم 

ول�ست �ل التعليقات  أن ا��ذر من تصديق ما يقال �و أقل ما تقابل بھ تلك �قوال

 ك�ذا التعليق الذي أملعنا إليھ من كالم (البورس إج�سيان)
ً
  جدا

  ف�ناك �عليقات �وشاب!

  �ناك �عليقات عبيد املعدة!و 

  و�ناك �عليقات املادي�ن الذين يفسرون �ل ���ء باملاديات!

و�وشاب وعبيد املعدة واملاديون �� �لمات مرادفة ل�لمة الشيوعي�ن باع��اف �ؤالء 

  الشيوعي�ن الفخور�ن!
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ال يقولون إن�� ال أكره الشيوعية وال أكتب ما أكتب ع��ا إ -أو أذناب �ؤالء  -و�ؤالء 

ولك�� أكتب ما  ألن�� قبضت من أعدا��ا خمسة آالف جنيھ لل�ش��� ��ا �� بضع مقاالت

,  أكتب اليوم عن الشيوعية منذ �انت الشيوعية، أو منذ عشر�ن سنة ع�� التقر�ب

وأكتب عن جميع املذا�ب ال�� تناقض الديمقراطية كما كت�ت عن الشيوعية 

ال ت�ون الكرا�ة �نا كرا�ة رأي ما دامت فما تفس�� ذلك يا ترى؟ ولم  والشيوعي�ن

  مطردة �� جميع �وقات وع�� جميع املذا�ب و��ن جميع �حوال؟

كال. ال يمكن أن يفسر كالم إ�سان بالرأي والعقيدة �� عرف �وشاب وعبيد املعدة 

 ألنھ يؤمن ببطالنھ؟ كيف واملفسر�ن للتار�خ �لھ باملاديات
ً
 أ�� الدنيا إ�سان يحارب رأيا

 للمعدة إذن و��ون الرأي محور أقوالھ ومثار 
ً
ي�ون �ذا؟ وكيف ي�ون ��سان عبدا

  خصوماتھ؟

و�و كذلك مناقض (ل��طط ا��ر�ية) ال�� أو���  �ذا مناقض (للمذ�ب) �� الصميم

��ا ماركس أتباعھ عالنية ولم يتورع أن يز���ا ل�م �� م�شوراتھ ع�� مسمع من الدنيا 

�شو�ھ �ل ديمقراطي حسن السمعة واجب مفروض ع�� بأسر�ا؛ ف�و القائل إن 

الدعاة، و�و الذي سن ل�م �ذه السنة ح�ن أشاع أن (با�ون�ن) جاسوس للروس 

  والنمسو��ن و�و �علم أنھ لطر�دة الروس والنمسو��ن!

ومن عقائد�م ال�� ال يخفو��ا أن (ا��ق) املطلق خرافة ل�س ل�ا وجود، وأن ما �س�� 

 إنما �و جملة 
ً
املصا�� ال�� ت�تفع ��ا الطبقة الغالبة �� أمة من �مم، وأن الكذب حقا

فال ��ب إذن أن  العمد ع�� �ذه ا��دمة (الطبقة) أمر مشروع بل واجب مش�ور 

يقرف�� �وشاب عبيد املعدة بما �ع�دون �� أنفس�م و�� عقائد�م من ا��الئق 

ن رفعوا سعر الرشوة ال�� بل عندي أ��م حيو�ي أك�� تحية �� مقدور�م ح� و�دناس

 لبعض مقاالت
ً
 مقدورا

ً
  أرشا�ا إ�� خمسة آالف من ا��ن��ات أجرا

 وأجور مج�ودا��م 
ً
�عم �� أك�� التحيات ال�� يمل�و��ا و�م �علمون أن سعر�م جميعا

 منذ خدموا الشيوعية إ�� أن �ستغ�� الشيوعية عن خدم��م لن يقارب خمس 
ً
جميعا

ول�م فوق ذلك ت��ع آخر ي�تفعون  �م املغصو�ة شكر بال��مفل�م ع�� تحي� �ذه �الف
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فإن�� ملت��ع ل�م ��ذه �الف ا��مسة حيثما  بھ �� �ل ��ظة إن وجد الس�يل إليھ

 لعقار أو بضاعة أو إسناد �ش��ى وتباع
ً
وحيثما  وجدو�ا �� مصرف أو ب�ت أو ثمنا

م أن أتبع كتاب��م �عد وجدوا ذلك املال فليكتبوا إ�� صاحب الرسالة بموضوعھ، ول�

 ل�ل شرط يق��حونھ من 
ً
 وفاقا

ً
 مباحا

ً
يوم واحد بتحو�ل صر�ح يخول�م قبضھ حالال

وليدعوا �� با���� إذن كما يدعون للرفقاء أجمع�ن، فإن�� سأعط��م  شروط القانون 

  من رفيق! -ولن يأخذوه  - إن صدقوا ما لم يأخذوه 

الذين كت�نا عنھ ��  1ؤلف�ن واملق��ح�ن)وندع �ذه �ضاحيك و�عود إ�� املوضوع (امل

  الرسالة مقالنا �خ��

فقد وردت�� �� �ذا املوضوع رسائل ش�� من مؤ�دين ومناقش�ن، وخ�� ما ورد�ي من 

رسائل التأييد رسالتان إحدا�ما يقول صاح��ا (ا. ز�ن العابدين): إن �ل ���ة من 

ق��حات ع�� قل��م، وإن �انوا كتاب يقتن��ا قارئ مثقف �� رد مطول ع�� أ��اب امل

  من ذوي الثقافة و�طالع

و�خرى يقول صاح��ا (دمحم عبد ال�ادي): إن ر��� املؤلف عما كتب لقرائھ �و العزاء 

  الذي ير�� ب�ل جزاء و�غنيھ ح�� عن ���اب والثناء

وراق�� فحوى �ذه الرسالة ع�� التخصص ألن�� تلقي��ا من محض املصادفة �� بر�د 

مع مجلة (ورلد ديجست) �نجل��ية و�� صدر�ا خطاب معاد ملس�� شرشل  واحد

عليا  -كما يجعل �ل غبطة من نوع�ا  - يت�لم فيھ عن (غبطة املؤلف�ن) و�جعل�ا 

 - كما يقول  -فل�س �� الدنيا  املطامح ال�� ترتقي إل��ا آمال الناس من �ذه ا��ياة

ملك وموضوع سرورك، أو من سعادة أسعد من نجاحك �� التوفيق ب�ن موضوع ع

اتخاذك العمل س�يال من سبل الر�اضة والرضاء، و�و �سأل و�طيل �� سؤالھ بما 

  خالصتھ:

ماذا �عنيك مما يحدث وراء �فق الذي �ع�ش فيھ �عملك وسرورك؟ ليصنع مجلس 

النواب ما بدا لھ، وليصنع معھ مجلس اللوردات مثل �ذا الص�يع، ولتضطرب 
                                                 

 المقال السابق 1
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ن يثور، فال ض�� عليك وأنت م��و �� تلك الساعات القالئل عن عالم �سواق، ولي�� م

  نظامھ �ساء حكمھ أو �ساء

ثم ي�تقل إ�� ا��ديث عن ا��ر�ة والتأليف ف��ى أن أداة التأليف �� أخف �دوات 

مئونة وأقل�ا �لفة أل��ا قلم وصفحات من الورق، وإن أبقى ���ء يبقى من وراء أسداد 

  ال�لماتالزمان وامل�ان �و 

قل إنھ عزاء للمؤلف�ن يخلقونھ من ا��يال أو يخلق ل�م من وقا�ع �يام؛ فامل�م أنھ قد 

  خلق وأنھ قد نزل من نفوس�م م��ل العزاء ال��يح
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  �� الشعر العر�ي

   

 ��1 العدد املا��� من الرسالة كالم عن (الشعر املرسل وشعرائنا الذين حاولوه)

فيھ �عد �شارة إ�� �عض �دباء والشعراء: (. . . لست أدري  لألستاذ در��� خشبة يقول 

أي الرائدين فكر ألول مرة �� موضوع الشعر املرسل �� مصر خاصة و�� العالم العر�ي 

عامة، أ�و �ستاذ الشاعر عبد الرحمن شكري أم �ستاذ الشاعر دمحم فر�د أبو 

  حديد. . .)

بالشعر املرسل �� العصر ا��ديث محصور �� والذي نذكره ع�� التحقيق أن �بتداء 

ثالثة من الشعراء ال �عدو�م إ�� آخر، و�م السيد توفيق البكري، وجميل صد�� 

  الز�اوي، وعبد الرحمن شكري.

ولك�� ال أذكر ع�� التحقيق من م��م البادئ �ول قبل زميليھ. ولع�� ال أخالف 

د توفيق البكري �� قصيدتھ (ذات ا��قيقة ح�ن أر�� أن البادئ �ول م��م �و السي

القوا��)، ثم تاله الز�اوي �� قصيدتھ �شرت باملؤ�د، فعبد الرحمن شكري �� قصائد 

و�انت مش�لة القافية �� الشعر  ش�� �شرت با��ر�دة وجمعت �عد ذلك �� دواو�نھ

العر�ي ع�� أشد�ا قبل ثالث�ن سنة، ولم تكن �ذه املش�لة قد عرفت قط �� العصر 

ث قبل استفاضة العلم باآلداب �ور�ية واطالع الشعراء ع�� القصائد املطولة ا��دي

ال�� تصعب ترجم��ا �� قصيدة �� قافية واحدة، كما يصعب النظم �� معنا�ا مع 

  وحدة البحر والقافية

و�ان زميلنا �ستاذ عبد الرحمن شكري �عا�� حل�ا بإ�مال القافية ونظم القصائد 

وكنت وزمي�� �ستاذ املاز�ي �شا�عھ بالرأي وال  د وقوا�� ش��املطولة من بحر واح

�ستطيب إ�مال القافية باألذن. فنظمت القصائد الكثار من ش�� القوا�� ثم طو���ا 

 م��ا، ألن�� لم أكن أس�سيغ�ا وال أطيق تالو��ا بصوت مسموع، 
ً
 واحدا

ً
ولم أ�شر ب�تا
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إال أننا كنا نف�� الفرصة ل�ذه  طاسوإن قلت النفرة م��ا و�� تقرأ صامتة ع�� القر 

  وطول الع�د �سماع القافية التجر�ة ع��� أن ت�ون النفرة م��ا عارضة لقلة �لفة

  وقد أعر�ت عن �ذا الرأي �� مقدم�� ل��زء الثا�ي من ديوان زميلنا املاز�ي، فقلت:

وجة واملتقابلة، القراء باألمس �� ديوان شكري مثاال من القوا�� املرسلة واملزد ى(. . . رأ

و�م يقرءون اليوم �� ديوان املاز�ي مثاال من القافيت�ن املزدوجة واملتقابلة، وال نقول 

إن �ذا �و غاية املنظور من وراء �عديل �وزان والقوا�� وتنقيح�ا، ولكنا �عده بمثابة 

نماء ت�� امل�ان الستقبال املذ�ب ا��ديد، إذ ل�س ب�ن الشعر العر�ي و��ن التفرع وال

إال �ذا ا��ائل، فإذا ا�سعت القوا�� لش�� املعا�ي واملقاصد، وانفرج مجال القول 

بزغت املوا�ب الشعر�ة ع�� اختالف�ا، ورأينا بي�نا شعراء الرواية وشعراء الوصف 

وشعراء التمثيل، ثم ال تطول نفرة �ذان من �ذه القوا�� ال سيما �� الشعر الذي 

مما يخاطب ا��س و�ذان، فتألف�ا �عد ح�ن وتج��ئ  ينا�� الروح وا��يال أك��

  بموسيقية الوزن عن موسيقية القافية الواحدة

(وما �انت العرب تنكر القافية املرسلة كما نتو�م، فقد �ان شعراؤ�م ي�سا�لون �� 

  ال��ام القافية كما �� قول الشاعر:

  لأال �ل ترى إن لم تكن أم مالك ... بملك يدي إن الكفاء قلي 

  رأي من رفيقيھ جفاء وغلظة ... إذا قام ي�تاع القلوص ذميم

  فقال أقال واتر�ا الرحل إن�� ... بم�لكة والعاقبات تدور 

  ) فب�ناه �شري رحلھ قال قائل ... ملن جمل رخو املالط نجيب

  إ�� آخر الشوا�د ال�� أت�ت ��ا �� تلك املقدمة

تطول إال ر�ثما تن�شر القصائد وكنت أحسب يوم كت�ت �ذه املقدمة أن امل�لة ال 

املرسلة �� ال��ف والدواو�ن ح�� �سوغ �� �ذان كما �سوغ القصائد املقفاة، وإ��ا 

م�لة سنوات عشر أو عشر�ن سنة ع�� �ك�� ثم �ستغ�� عن القافية حيث نر�د 

  قاع�ستغناء ع��ا �� املالحم واملطوالت أو �� املعا�ي الروحية ال�� ال تتوقف ع�� �ي
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ولك�� أرا�ي اليوم وقد انقضت ثالثون سنة ع�� كتابة تلك املقدمة وال يزال اختالف 

القافية ب�ن الب�ت والب�ت يقبض سم�� عن �س��سال �� متعة السماع، و�فقد�ي 

لذة القراءة الشعر�ة والقراءة الن��ية ع�� السواء. ألن القصيدة املرسلة عندي ال 

وال تطر�نا بالبالغة املنثورة ال�� نتا�ع�ا ونحن سا�ون عن باملوسيقية الشعر�ة  تطر�نا

  القافية غ�� م��قب�ن ل�ا من موقع إ�� موقع ومن وقفة إ�� وقفة

والظا�ر أن سليقة الشعر العر�ي تنفر من إلغاء القافية �ل �لغاء ح�� �� �بيات 

  ال�� تحررت م��ا �عض التحر�ر

 قد اختلف ف��ا حرف الروي ب�ن الالم وامليم والراء فاألبيات �ر�عة ال�� أت�نا ��ا آنف
ً
ا

 و�� 
ً
والباء، ولكن ا��ركة لم تختلف ب�ن جميع �بيات، بل لزمت الضم وف��ا جميعا

  حركة �شبھ ا��رف �� �ذن وإن لم �ش��ھ �� أح�ام العروضي�ن والنحاة

رتياح إ�� و�مر كما نحسھ �� حكم �ذن يتفاوت ب�ن مراتب ثالث من �لفة و� 

وإ�مال القافية يصدم السمع  فالقافية تطرب ح�ن تأ�ي �� م�ا��ا املتوقع السماع

واملرتبة ال��  بخالف ما ي�تظر ح�ن يفاجأ بالنغمة ال�� �شذ عن النغمة السابقة

تتوسط بي��ما �� ال�� ال تطرب وال تصدم، بل تال�� السمع ب�ن ب�ن ال إ�� ال�شوق وال 

  إ�� النفور 

وانقطاع القافية ب�ن ب�ت و��ت  ام القافية متعة موسيقية تخف إل��ا �ذانفانتظ

 يقبضھ و�ؤذيھ
ً
  شذوذ يحيد بالسمع عن طر�قھ الذي اطرد عليھ و�لوي بھ ليا

إنما التوسط ب�ن املتعة و�يذاء �و مالحظة القافية �� مقطوعة �عد مقطوعة تتألف 

أو �و مالحظة �زدواج وال�سميط وما  من جملة أبيات ع�� استواء �� الوزن والعدد،

  إل��ما من النغمات ال�� تتطل��ا �ذان �� مواقع�ا، ولو �عد فجوة وانقطاع

ور�ما زاد �ذا التصرف �� متعتنا املوسيقية بالقافية ولم ينقص م��ا إ�� حد التوسط 

ات �� فاألذن تمل النغمة الواحدة ح�ن تتكرر عل��ا عشرات املر  ب�ن الطرب و�يذاء

قصيدة واحدة. فإذا تجددت القافية ع�� نمط م�سوق ذ�بت بامللل من التكرار 

ل�ذا  و�شطت بالسمع إ�� �صغاء الطو�ل، ولو تمادى عدد �بيات إ�� املئات و�لوف
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 ال نحسب أن السن�ن ال�� مضت منذ ابتداء التفك�� �� الشعر املرسل قد مضت ع��

لف��ة ما �سيغ وما ال �سيغ، فعدل الشعراء عن تجر�ة ألننا عرفنا �� �ذه ا غ�� طائل

الشعر املرسل الذي تختلف قافيتھ �� �ل ب�ت وجر�وا ال��ام القافية �� املقطوعات 

امل�ساو�ة أو �� القصائد املزدوجة واملسمطة وما إل��ا؛ فإذا �� سا�غة وافية بالغرض 

فظ املوسيقية و�ع�ن الشاعر الذي نقصد إليھ من التفك�� �� الشعر املرسل، أل��ا تح

  ع�� توسيع املع�� و�نتقال باملوضوع حيث �شاء

ومن ثم ي�� أن يقال إن مش�لة القافية �� الشعر العر�ي قد حلت ع�� الوجھ �مثل 

  ولم تبق لنا من حاجة إ�� إطالق�ا �عد �ذا �طالق الذي جر�ناه وألفناه

 ومقطوعات ففي وسع الشاعر اليوم أن ينظم امل��مة من م
ً
 فصوال

ً
ئات �بيات فصوال

مقطوعات، و�لما انت�� من فصل دخل �� بحر جديد يؤذن ب�بديل املوضوع، و�لما 

انت�� من مقطوعة بدأ �� قافية جديدة تر�ح �ذن من ماللة التكرار. و�م��� القارئ 

ف ب�ن �ذه الفصول واملقطوعات �أنھ يم��� �� قراءة ديوان �امل ال ير�بھ منھ اختال 

  �وزان والقوا�� بل ي�شط بھ إ�� املتا�عة و�طراد

أن  1وإذا �ان �ور�يون �سغيون إرسال القافية ع�� إطالق�ا فل�س من الالزم الالزب

نجار��م نحن �� توسيع ذلك ع�� كره الطبا�ع و�سماع، و�خاصة ح�ن �ستطيع ا��مع 

صر�ة. من التوسع و�فاضة �� ب�ن طلب�نا من املتعة املوسيقية وطلبة املوضوعات الع

  ا���اية وا��طاب

وآية ذلك أننا نقرأ الشعر املرسل �� اللغة �ور�ية وال نفتقد القافية ب�ن الشطرة 

وقد خيل إلينا أننا ن�سا�ا وال نفتقد�ا ألننا غر�اء عن اللغة وعن  والشطرة أقل افتقاد

��م ال يفتقدو��ا و�ستغر�ون أن مزاج أ�ل�ا. فلما سألنا �ور�ي�ن �� ذلك قالوا لنا إ

  نلتفت إ�� �ذا السؤال، أل��م �م ال يلتفتون إليھ

وسواء رجعنا بتعليل ذلك إ�� وحدة القصيدة عندنا وعند�م، أو إ�� أصل ا��داء �� 

لغتنا وأصل الغناء �� لغ��م، أو إ�� غلبة ا��سية �� فطرة السامي�ن وغلبة ا��يالية 
                                                 

 لََزَب الشَّْيُء ِبِھ : لَِصقَ  1
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فا��قيقة الباقية �� أننا نحن الشرقي�ن نلتذ شعر�م  والتصور �� فطرة الغر�ي�ن،

القافية فيھ، وأننا ننفر من إلغاء القافية عندنا وندار�ھ بالتوسط  املرسل وال نفتقد

املقبول ب�ن التقيد و�طالق. وأ��م ليتقيدون �� �عض أوزا��م الغنائية بقيود تثقل 

ب أن �عتمد مجارا��م أو �عتمدوا علينا نحن ح�� �� املو��ات، فل�س من الالزم الالز 

  مجاراتنا �� �ل إطالق وتقييد. ول�م دي��م ولنا دين!
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  كتب السياحة

   

 يوم �انت السياحة نادرة عس��ة
ً
 ونجاحا

ً
بل �� �انت  كتب السياحة �انت توفيقا

 أو (فرض كفاية) يقوم بھ قليل من 
ً
 إ�سانيا

ً
يومئذ أك�� من توفيق ونجاح: �انت واجبا

 ع�� .  اس عن جميع الناسالن
ً
 مقصورا

ً
فقد �ان �نتقال من قطر إ�� قطر عمال

 وتلميذ 
ً
التجار أو املقاتل�ن، ور�ما سا�م فيھ من ح�ن إ�� ح�ن شاعر يقصد ممدوحا

ي�� �� طلب أستاذ. و�ل �ؤالء �عن��م ما طلبوه و�عمدوه، وقلما �عنون باملشا�دة أو 

املشا�دة وال���يل أفراد معدودون �� �ل جيل، إنما �ان �ع�� ب ب���يل ما �شا�دون 

 للرحلة ب�ن أرجاء البالد، و�عمد واحد م��م �� �ل 
ً
يخرجون �� مسوح الز�اد أو حبا

جيل�ن أو ثالثة أجيال إ�� ���يل ما رآه ووصف �قوام ال�� عاشر�ا و�قاليم ال�� 

ع�� �مم والعصور عاش ف��ا، فيؤدي (فرض الكفاية) الذي أشرنا إليھ، و�دل �مم 

 لنا �� �ذا الزمان ع�� العصور 
ً
 �� زمانھ، وال يزال كذلك الزما

ً
  و�ان �ذا العمل الزما

 عن �ل قطر غ��ه وإن قار�ھ مقار�ة ا��وار، فالسائح 
ً
ففي زمانھ �ان �ل قطر غر�با

و�� زماننا �ذا  ع�� ثقة من حمل الغرائب ال�� �شوق وتروق، و�� كذلك �علم وتفيد

الرحالت لنعرف بالدنا كما نقرأ�ا لنعرف البالد �خرى، فالقا�رة �� القرن الرا�ع نقرأ 

عشر غر�بة عن أبناء مصر ا��ديثة كغرابة الص�ن �� زما��ا أو �� �ذا الزمان، ونحن 

نود أن �سمع ع��ا كما نود أن �سمع عن توكيو و�ك�ن وستالنجراد، أل��ا خ�� شائق 

  وعلم مفيد

�مم ا��الية فن��� �عض الغرور الذي يركب أبناء العصر وقد نحيط �عادات 

ا��اضر فيخيل إل��م أ��م �م السابقون إ�� �ل طرافة وأن املتقدم�ن �� باب الطرائف 

  �م الالحقون 

نحن اليوم �غرق �� العملة الورقية و�علم ما �علم عن سبائك الذ�ب والفضة �� 

ا أ��ا حال طر�فة وأ��ا عرض من املصارف وا��زانات الدولية، ف�سبق إ�� و�من

أعراض ا��روب �� �ونة ا��اضرة، ولكننا نفتح ابن بطوطة ف��اه يقول عن أ�ل 
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الص�ن �� القرن الرا�ع عشر للميالد: (وأ�ل الص�ن ال ي�با�عون بدينار وال بدر�م، 

 كما ذكرناه، وإنما بيع�م وشرا��م  وجميع ما يتحصل ببالد�م من
ً
ذلك �سب�ونھ قطعا

قطع �اغد: �ل قطعة م��ا قدر الكف مطبوعة بطا�ع السلطان، و�س�� ا��مس ب

والعشرون قطعة م��ا بالشت و�و بمع�� الدينار عندنا، وإذا تمزقت تلك ال�واغد �� 

 ورفع تلك، وال �عطي 
ً
يد إ�سان حمل�ا إ�� دار كدار السكة عندنا، فأخذ عوض�ا جددا

لون عمل�ا ل�م �رزاق ا��ار�ة من قبل ع�� ذلك أجرة وال سوا�ا، ألن الذين يتو 

  السلطان، وقد و�ل بتلك الدار أم�� من كبار �مراء. . .)

فقد �ان أ�ل الص�ن إذن (عصر��ن) �� ناحية من النوا�� يوم �ان العصر�ون �� 

  ظلمات القرون الوسطى، يج�لون أنفس�م كما يج�لون أ�ل الص�ن!

، ونحن اليوم نحسب أننا قد أحطنا بالقا�
ً
 ش��ا

ً
، وذرعنا أحياء�ا ش��ا

ً
رة خ��ا

 للر�في الذي يضل ف��ا، و�خطئ الطر�ق إ�� معامل�ا وضواح��ا، فإذا 
ً
وجعلنا�ا امتحانا

نحن غر�اء �� القا�رة �سوح ب�ن بقايا�ا التار�خية كما �سوح ب�ن بقايا املدن ال�� لم 

قا�رتنا �� �عض  نطأ�ا بأقدامنا، ألن ابن بطوطة ير�نا قا�رة أخرى، وإن شا��ت

املشا��ة، ح�ن يقول �� �عض أوصاف�ا: (. . . و�قال إن بمصر من السقائ�ن ع�� ا��مال 

أث�� عشر ألف سقاء، وإن ف��ا ثالث�ن ألف م�ار، وأن ب�يل�ا من املراكب ستة وثالث�ن 

 للسلطان والرعية، تمر صاعدة إ�� الصعيد، ومنحدرة إ�� �سكندر�ة ودمياط، 
ً
ألفا

ا����ات واملرافق. . . وأ�ل مصر ذو طرب وسرور ول�و: شا�دت ��ا مرة فرجة  بأنواع

�س�ب برء امللك الناصر من كسر أصاب يده، فز�ن �ل أ�ل سوق سوق�م وعلقوا 

. . . وأما املدارس بمصر 
ً
بحواني��م ا��لل وا���� وثياب ا��ر�ر، و�قوا ع�� ذلك أياما

عند تر�ة امللك  -ارستان الذي ب�ن القصر�ن فال يحيط أحد بحصر�ا لك����ا، وأما امل

في��ز الواصف عن محاسنھ، وقد أعد فيھ من املرافق و�دو�ة ما  -املنصور قالوون 

  ألف دينار �ل يوم) -أي مورده  -ال يحصر، و�ذكر أن مجباه 
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 ال ينق��� بانقضاء زمانھ، أل��ا تتلقانا 
ً
فكتب السياحة ال�� ��ذه املثابة تص�ب توفيقا

 ال با
ً
لغرائب من بالدنا ومن بالد غ��نا، ولوال�ا الحتجبت �ذه الغرائب عنا وج�لنا أمورا

  يخلق بنا أن نج�ل�ا

أما السياحة �� زماننا �ذا فالتوفيق ف��ا يقل ع�� قدر س�ول��ا وت�سر أسبا��ا، و�أنما 

  تزداد صعو�ة الكتابة عن الرحالت �لما تم�دت الرحالت وقلت صعو�ا��ا.

  

 واحدة: ال ينق��� اليوم ح�� �عم فاألرض 
ً
اليوم دار واحدة أو يوشك أن تصبح دارا

أخباره جميع أنحا��ا، وال تنق��� �يام املعدودات ح�� �شا�د �ذا ا���� رأي الع�ن 

���وصھ ومواقعھ ومشا�د أرضھ وسمائھ حيثما طابت رؤ�تھ لساكن من س�ان 

يل ما يراه ع�� الصورة ال�� �ستغرب البالد املعمورة. فال غ�� للسائح عن ج�د �� تمث

أو �شوق أو تنم ع�� طرافة، وال س�يل لھ إ�� �تيان با��ديد إال أن ت�س�� لھ الوسائل 

ال�� ال ت�س�� لغ��ه، أو امل�انة ال�� تق��ن بكالمھ وال تق��ن بكالم �خر�ن من 

  السائح�ن.

س�� وندل و�ل�ي فلم ألقيت من يدي كتاب دنيا واحدة ملؤلفھ السيا��� املش�ور م

  أتمالك �عد الفراغ منھ أن أستحضر �ذه ا��واطر �� خلدي جملة واحدة

وال شك أن وسائلھ إ�� �طالع , فالرجل ال شك جم الذ�اء جم ا��صافة جم الدراية

ع�� دخائل الدول أوفر من وسائل السائح�ن من ال��في�ن واملتفرج�ن، أو أشباه 

ك أنھ قد جاء باملفيد الشائق فيما أحاط بھ من طر�ق وال ش,  ال��في�ن واملتفرج�ن

  �ذه الوسائل ا��اصة بمقامھ ومقام دولتھ �� السياسة العاملية

ولكنھ �لما تجاوز �ذا وقف حيث يقف غ��ه ب�ن مآزق السياحة العصر�ة، ف�و قد 

يبحث عن الغرائب حيث ال يجد�ا، و�و قد يصادف التوفيق مصادفة أو �عدوه 

  �عدو �ل سائح غ��ه �� بالد �و غر�ب ع��ا التوفيق كما

وا��طأ �� �ذا خطؤه من جانب، وخطأ من يلقونھ و�لقا�م باألسئلة و�جو�ة من 

  جانب آخر
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 كالمھ عنا وعن أحاديثھ مع �عضنا حيث يقول: (إن ال��ر الذي �ان 
ً
إليك مثال

ال��ود ألف�ارنا الغر�ية �� شئون السياسة قد قو�ل بالتحدي �� عقول العرب و 

و�يراني�ن، وقد راقبونا �ن عن كثب ز�اء جيل �امل كنا خاللھ نختصم فيما بي�نا 

  وفيما ب�ن أبناء �مة الواحدة منا، ون�ساءل �� قيمة �سس ال�� قامت عل��ا عقائدنا)

ف�ذا كالم رجل مستعد ألن يتلقى وج�ة النظر من غ��ه لو أجابھ الذين سأل�م ع��ا، 

ل فال يجاب، أو �ان �سأل فيجاب بالتحفظ واملراوغة كما قال: (حيثما ولكنھ �ان �سأ

 مؤدب�ن ولك��م ش�وكيون أو متوجسون يقابلون أسئل�� عن 
ً
ذ�بت لقيت أناسا

 ما �انت  قضايا�م بأسئلة من عند�م
ً
عن قضايانا نحن ف��ا ��كم ال يخفى، وكث��ا

� أحادي�نا، كما �ان �ل عامل �� مسألة �جناس وسوء وضع�ا ببالدنا ت��ز إ�� �مام �

 لو �علمون أ�ذه 
ً
ح�ومة ���ب ملوقفنا من ح�ومة ف����. و�ود العرب وال��ود معا

 �� 
ً
التصر�حات ال�� ��تف ف��ا باسم ا��ر�ة إنما �ع�� كما عنت �� املا��� توسعا

  �نتداب والوصاية؟). . . إ�� آخر ما قال من �ذا القبيل

ة �� جواب رجل يقابل �مور �ذه املقابلة املفتوحة للنقد وعندي أن الصراحة املطلق

و�ستطالع قد �ان أنفع وأجدى، وأن املراوغة أو الش�وكية �نا ل�ست من أمانة الف�م 

  والوطنية وإن عدت من أدب ا��طاب، ب�ن السائل واملسئول 

 و�شبھ �ذا قولھ �عد ذلك: (لقيت باشوات �� �ل استقبال حضرتھ، وم��م كث��ون

م��وجون بأجن�يات، و�م من الوج�ة �جتماعية جذابون مرحون، ول�ذه الطبقة 

  تماثيل تمت�� ��ا امليادين

(ولقب الباشا تراث متخلف من العصور العثمانية، و�ان يخلع من قبل ع�� القادة 

العسكر��ن أو ح�ام �قاليم الذين أبلو �� خدمة الدولة، فأصبح اليوم عنوان 

  �شر�ف

 �� (. . . و 
ً
  -لك�� ح�ن سألت مضيفا

ً
 ��فيا

ً
 مصر�ا

ً
عن �ذا اللقب �ل يخلع  -و�ان شابا

؟ أجاب��: يجوز أن يخلع. . . لوال أنھ �� مصر قل أن 
ً
 عظيما

ً
ع�� أحد ألنھ ألف كتابا

  يحفل أحد بتأليف الكتب!
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  (وسألتھ: أينال الرجل لقب الباشا ألنھ �شتغل بتصو�ر الصور؟

  أن الذين يصنعون الصور �� مصر ال يوجدون (فأجاب��: ولم ال؟ إال 

: �ل استطاع مخ��ع عظيم قط أن ينال لقب الباشو�ة؟ ف�ان جوابھ 
ً
(وسألتھ أيضا

  مرة أخرى أن ل�س لدينا مخ��عون وال علم �� بأحد م��م منذ ع�د الفراعنة)

  فا��طأ �نا من جانب�ن ال من جانب واحد

�� ف�م �ذه �مور كما �سأل ع��ا ذلك ألن املس�� وندل و�ل�ي ال �سأل عن ا��طأ 

 يحق ملن 
ً
ال��في (املصري) الذي جرد مصر من التأليف والتصو�ر والثقافة تجر�دا

  �سمعھ من (مصري) أن �سبقھ �� املضمار، و�و غ�� م��م النيات

 عن ا��قيقة غ�� متعنت �� إن�ار�ا، ولكنھ 
ً
و�لوح لنا أن الرجل �ان حسن النية باحثا

 �� اللوم إذا اتجھ إليھ من ال  سأل
ً
يحسن أن يجيب ف�ان �� ذلك عذره، أو �ان مشار�ا

  مالم

وقد ننصفھ ح�ن نقول إنھ جمع �� كتابھ الصغ�� أوفر عدد من ا��قائق وأقل عدد 

من �خطاء. فقال �� مائة وسبع�ن صفحة صغ��ة ما يقولھ غ��ه �� ألوف الصفحات، 

 �ش�د  -ن الرحالت �� الزمن ا��ديث صناعة الكتابة ع -وذلل صعو�ة الصناعة 
ً
تذليال

لھ ب��اعة ��يفة وملكة قصصية ل�ست موفورة الشيوع ب�ن الك��اء من رجال 

  السياسة

 وثالث�ن ألف ميل ولم 
ً
وقد ذكر �� الفصل �ول من كتابھ أنھ ع�� �� سياحتھ واحدا

ل صادق ع�� دلي -وعندنا  -يقض �� ال�واء أك�� من مائة وست�ن ساعة، و�ذا عنده 

أننا �ع�ش اليوم �� (دنيا واحدة) كما اختار أن �س�� كتابھ، ولكن الدنيا الواحدة، بل 

الدار الواحدة، بل النفس الواحدة، تحتاج إ�� أك�� من مائة وست�ن ساعة، بل مائة 

 لف�م�ا ع�� جلي��ا، وتصو�ر�ا �� ظوا�ر أحوال�ا و�واطن حقيق��ا. ولعل 
ً
وست�ن يوما

�ستطيع أن ينظر إ�� الدنيا نظرة واحدة مستطيع أن �ستدرك من  الرجل الذي

  أخطائھ ما تتفرق بھ �قوال وت�شعب حولھ �راء.
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  الروحانية ب�ن �ن�ياء الثالثة

   

�ديان الثالثة: �سرائيلية واملسيحية و�سالم، ظ�رت �ل�ا ب�ن السالالت السامية 

 من السامي�ن
ً
و�جماع منعقد ع�� �ذا ب�ن املؤرخ�ن �افة، �ع��  و�ان أن�ياؤ�ا جميعا

ان�ساب مو��� وع���� ودمحم عل��م السالم إ�� �ذه الساللة، �شذ ع��م (فرو�د) العالم 

النفسا�ي �سرائي�� املش�ور، ف�و ي�سب مو��� إ�� ا���س املصري القديم. و�عض 

  ور�يةالباحث�ن يقولون إن ا���س املصري القديم منحدر من �صول � 

و�شذ ع��م �� أمر املسيح أولئك الدعاة ا��رمانيون الذين �ع�سفون ��ساب ل�ل 

عظيم ف��دونھ إ�� �صل ا��رما�ي أو الساللة �ر�ة ع�� التعميم. ف�ؤالء الدعاة 

يزعمون أن صفات املسيح املتواترة أقرب إ�� املالمح �ر�ة الشمالية، و�نظرون من 

لفكر�ة أو �دبية ف��عمون أن الروحانية ال�� تظ�ر �� أقوال ج�ة أخرى إ�� املالمح ا

السيد املسيح أك�� وأرفع من طاقة (الساللة السامية) ال�� يحسبو��ا مقصورة ع�� 

قول فرو�د وقول الدعاة  -وكال القول�ن  املاديات امللموسة واملطالب �رضية القر�بة

  خذ بالظنون ال يؤ�ده دليل قاطع وال يتعدى �  -ا��رماني�ن 

 ثم تجتمع لھ زعامة �سرائيلي�ن من جميع 
ً
فمن املس�بعد أن ي�ون مو��� مصر�ا

 
ً
القبائل والبطون �� الديار املصر�ة؛ ومن ال��ف أن ي�ون املسيح (آر�ا) تطبيقا

لقاعدة يخ��ع�ا دعاة ا��رمانية، ثم �سندو��ا بالظنون و�عودون ف�سندون الظنون 

  بتلك القاعدة ا����عة

ع�� أن  -�أ�� ما ا�عقد �� مسألة من املسائل  -وع�� �ذا ي�� أن ينعقد �جماع 

 
ً
الب�ئة السامية �� الب�ئة ال�� ظ�رت ف��ا �ديان الثالثة، وأن مو��� وع���� ودمحما

 من سالالت السامي�ن
ً
  جميعا

ا���س أل�ذه املز�ة ا���سية داللة عامة! و�ل �شأت �ديان الك��ى الثالثة ب�ن أبناء 

السامي لس�ب عنصري يخص �ذه الساللة، أو لس�ب نفسا�ي يرجع إ�� طبيعة 

  العقيدة الدي�ية؟
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ت�لم �� ذلك املت�لمون فأث�توا وأنكروا كما يحبون أو يكر�ون. فمن قائل إن العقل 

السامي بفطرتھ مستعد لالعتقاد غ�� مستعد للتفك�� أو ا��لق الف�� والنظرات 

ن قائل إن العقيدة الدي�ية نفس�ا طور من أطوار الزعامة الفلسفية ا��ردة؛ وم

العنصر�ة ال�� تطور ف��ا الساميون إ�� مدا�ا �ق���، قبل أن يخرج �ر�ون 

  الشماليون من نظام القبيلة �و��

وال ي�سع املقام للتق��� �� أقوال املث�ت�ن واملنكر�ن، فحس�نا أن نقف �� أول الطر�ق 

ل إن العقائد الدي�ية ظ�رت �� السالالت السامية يوم �انت تظ�ر ع�� بر �مان، فنقو 

ف��م جميع املعارف ال�ونية وال��ضات الثقافية، فال محل لتخصيص �ديان �نا 

 من تلك �دلة الكث��ة ال�� 
ً
 عنصر�ا

ً
بالعنصر السامي أو اتخاذ �ذه ا��اصة دليال

  تختلط بالعص�يات

الرقعة الغر�ية من القارة �سيو�ة، و�� الرقعة ال��  �انت الدول الك��ى �ل�ا قائمة ��

أقام ف��ا الساميون منذ مئات �جيال. فشاعت املعارف ال�ونية من �ذا الوطن 

القديم، ولم ينحصر �مر يومئذ �� ظ�ور العقائد دون غ���ا من ال��ضات أو الفتوح 

  �� عالم الروح

ثار�ا �� اختالف �مزجة و�خالق نحن ال ننكر الفوارق العنصر�ة وال �ستخف بآ

وتباين املشارب وامليول، ولكننا ال نحب أن �عزو إ�� الفوارق العنصر�ة إال الذي يث�ت 

 أنھ راجع إل��ا. فال نقول إن (العقائد) سليقة سامية إال إذا تب�ن أن �ر��ن 
ً
 قو�ا

ً
ثبوتا

ملسألة محصورة ف��م ع�� بمعزل عن العقائد، وأن السامي�ن ال يمتازون �غ���ا، وأن ا

  مدى العصور ول�ست مسألة عصر ومناسبة زمانية أو م�انية

كذلك نرجع إ�� الروحانية ب�ن �ديان الثالثة فال نجعل العنصر�ة حكما ف��ا قبل أن 

، وإن جاز أن يذكر �ستعداد العنصري ب�ن عوامل 
ً
�س�نفد العوامل �خرى جميعا

  ملوضوعش�� يحسب ل�ا حسا��ا �� �ذا ا

 إن السيد املسيح عليھ السالم �ان صاحب دعوة روحانية ال �شتغل 
ً
فالذي يقال مثال

�شئون الدنيا وال باملطالب العملية ال�� تحتاج إ�� وضع النظم وفرض الشرا�ع، وأن 
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علة ذلك �� رأي �عض الباحث�ن أن املسيحية �شابھ العقائد �ر�ة ال�� جعلت الدين 

جعلھ ملطالب ا��سد أو مطالب ا��ياة �جتماعية والنظم للروح والضم�� ولم ت

  و�ذا الذي يقع فيھ ا��الف الكث��. السياسية

 عن 
ً
فا�تمام السيد املسيح عليھ السالم با��انب الرو�� من الدين لم يصرفھ أوال

�خرى ال�� تناول��ا سائر �ديان، ولم يكن لفارق عنصري ب�ن الذين خوطبوا  ا��وانب

  املسيحية والذين خوطبوا بالدعوة �سالمية أو الدعوة املوسو�ة بالدعوة

أن �ذا  -من الوج�ة �خرى  -وا�تمام السيد املسيح با��انب الرو�� ل�س معناه 

ا��انب لم ينل حظھ من ��تمام �� دعوة دمحم أو دعوة مو��� عل��ما السالم؛ وإنما 

�ا �سالم خاصة، و�ان ل�ا س�م �� معناه أنھ جانب من ا��وانب الكث��ة ال�� ع�� �

  العناية من وصايا �ن�ياء الذين ظ�روا �� ب�� إسرائيل

وقبل أن نحصر �مر �� علة (�ستعداد العنصري) �عود إ�� العلل ا��تلفة ف�سأل: 

ألم تكن �نالك علل أخرى جعلت رسالة السيد املسيح أقرب إ�� الروحانيات م��ا إ�� 

  الدنيو�ة؟العمليات والشئون 

فإذا سألنا �ذا السؤال لم �ستطيع أن نقول إن السامية أو �ر�ة �ما ا��د الفاصل 

  �� �ذا املوضوع

فقد �انت �نالك علل كث��ة خليقة أن تقصر الدعوة املسيحية �و�� ع�� مواعظ�ا 

  �خالقية ال�� أوشكت أن تقتصر عل��ا

عة دي�ية مفصلة �� شؤون ا��قوق فمن تلك العلل أن ب�� إسرائيل �انوا أ��اب شر�

واملعامالت قبل أن تتجھ إل��م دعوة السيد املسيح، و�انت آداب القائم�ن ع�� تلك 

الشر�عة �� موضع الع�دة أو موضع ا��اجة إ�� �صالح، فال جرم تتجھ إل��م الدعوة 

من �ذه الناحية وال تتجھ من ناحية ال�شر�ع املفصل �� شئون ا��كم وشئون 

شة، بل �ان من قول السيد املسيح الصر�ح أنھ ال ينقض الناموس ولكنھ يث�تھ املع�

  و�زكيھ
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ومن تلك العلل أن السيد املسيح ظ�ر �� بالد يحكم�ا الرومان و�تو�� إدار��ا أولئك 

القوم الذين اش��روا بالنظم والشرا�ع وتبو�ب �وامر والقوان�ن، وما لم تكن الدعوة 

معززة بقوة ا��ند والسالح فال س�يل �� بداي��ا إ�� تفصيل املسيحية ثورة سياسية 

الشرا�ع وان��اع سلطان ا��كم من أيدي القابض�ن عليھ، وإنما الس�يل ألوحد أن 

تنص�� �خالق والضمائر بالعظة وال�داية الروحية ع�� السنة ال�� اختار�ا السيد 

�� دعوتھ باإلقناع ال بالسالح املسيح و�ختار�ا �� م�انھ �ل داع إ�� دين جديد يتذرع إ

  والصراع

 ف�ذه العلة �افية لتعليل الصبغة الروحانية ال�� غلبت ع�� املسيحية، وإ��ا ألقرب إ��

�عليل�ا من الرأي القائل باقتباس املسيحية من العقائد ال�ندية أو �ر�ة �� جمل��ا، ألن 

ال يبطل �ع��اض الذي يرد �ذا الرأي ي��ئنا إ�� إقامة فاصل ب�ن سامي�ن وسامي�ن، و 

�� �ذا الصدد ح�ن �سأل السائل: وماذا �انت الدعوة املسيحية صا�عة إذا �� فرضت 

الشرا�ع �غ�� ح�ومة و�غ�� ثورة مس��ة و�غ�� موافقة من أ��اب �مر ب�ن الرومان 

  أو ب�� إسرائيل؟

 أن ينحصر �� املواعظ الروحانية دون غ
ً
���ا، ألن العرب أما �سالم فلم يكن معقوال

لم يدينوا �شر�عة عامة مفصلة قبل �سالم �غن��م عن �شر�ع جديد، وألن �سالم قد 

تو�� ا��كم كما تو�� ال�داية النفسية، فال مناص �نا من إقامة ا��دود و�يان ا��قوق 

  وتقر�ر ا��كم �� �ل شأن من شئون املع�شة تتواله ا���ومات

ادتھ للقبائل �سرائيلية، ألنھ �ان �� مقام الزعيم وكذلك مو��� عليھ السالم �� قي

الذي �سوس تلك القبائل بالشرا�ع املرعية �� زمانھ والشرا�ع ال�� اقتضا�ا خروجھ 

من ديار مصر إ�� ديار �ان ف��ا لب�� إسرائيل موطن قديم. فا�تم ب���يل الشرا�ع 

�� قومھ، ألن العمل املصر�ة و�سرائيلية واملوسو�ة، وا�تم إ�� جانب ذلك بمصا

�ك�� الذي تصدى لھ إنما �و إنقاذ إخوانھ �� العنصر والعقيدة، ف�و عمل (وط��) 

مقدم �� زمانھ ع�� الوصايا ��سانية العامة ال�� �شمل �مم �ل�ا كما �شمل�ا �ل 

  نصيحة أخالقية أو موعظة روحية
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 لتعليل الصبغة العملية ال�� غلبت
ً
ع�� الدعوة املوسو�ة  و�ذه العلة �افية أيضا

 غ�� املسيحية �� الروحانية أو ال�شارة ��سانية ال�� تخاطب جميع 
ً
فأصبحت ش�ئا

�مم كما تخاطب ب�� إسرائيل. وال حاجة �� �ذا املقام إ�� التفر�ق ب�ن سامي�ن وآر��ن، 

 و�
ً
ان أو التفر�ق ب�ن طائفة من الساللة السامية وطائفة أخرى، إذ لو �ان مو��� آر�ا

أبناء إسرائيل آر��ن ملا سلك غ�� مسلكھ مع�م �� شئون ال�شر�ع واملصا�� الوطنية أو 

  املصا�� العنصر�ة

و�عود فنقول إننا ال ننكر الفوارق ب�ن العناصر و�قوام، ولكننا ننكر الفوارق ال�� 

يفرض�ا �عض الباحث�ن املتعسف�ن �غ�� دليل وال قر�نة را��ة، ونحب أن نقيم البحث 

� أسرار العقائد وأسرار نجاح�ا �� زما��ا وم�ا��ا ع�� العلل ال�ونية ال�� جرى عل��ا �

الوجود، ألن �سرار �ل�ية ال�� تو�� ��ا �ديان لن تناقض املعقول من س�ن  نظام

  ال�ون وفطرة �شياء.
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  عالمات الزمن

   

 �دباء عالمات �� الزمنوألقوال الشعراء و . للزمن عالمات �� أقوال الشعراء و�دباء

ولكن العالمات ال�� تصدق �� دالل��ا، و�قل خطأ�ا �� إشارا��ا �� ع�� �عم �ر�� .

  عالمات الصناعة دون عالمات الطبيعة

ألن الطبيعة ��سانية ت�شابھ �� جميع �زمان وتتماثل ف��ا ا��صائص والعيوب ب�ن 

عصر دون عصر، وال إن الر�اكة جميع �جيال، فال يقال إن ال��ف وقف ع�� 

مقصورة ع�� جيل دون جيل، وإن �ذا الب�ت ال يمكن أن يصدر عن شاعر �� 

ا��ا�لية ألنھ ��يف، أو ال يمكن أن يصدر عن شاعر متأخر �� القرن التاسع عشر 

ألنھ مت�ن ظا�ر الفحولة، ف�ذه عالمات ال تقطع بالقول الفصل ع�� وجھ اليق�ن، 

�ناس كما يقال �� لغة الفق�اء وا��ام�ن، إذ يوجد ال��ف ال مراء ولك��ا تذكر لالست

  �� كالم ا��ا�لية كما توجد القوة وا��زالة �� كالم املتأخر�ن

إنما العالمات القاطعة �� دالل��ا التار�خية �� عالمات الصناعة اللفظية واملعنو�ة 

ب التطر�ز وال�شط�� ع�� اختالف�ا �� جميع اللغات؛ ألن ا��سنات واملو��ات وضرو 

والتوشيع قد ظ�رت عندنا �� اللغة العر�ية ع�� ع�ود معلومة تنحصر بالسنوات 

 عن ا��قب والف��ات. فال �عقل أن يتكرر ا��ناس ال�امل �� الشعر ا��ا��� وال 
ً
فضال

أن تصدر أفان�ن التوشيح عن مخضرم أو متقدم ب�ن �مو��ن. وقل مثل ذلك �� �ل 

  جع�ا إ�� زمن معلومعالمة صناعية مر 

أما الر�اكة أو ال��ف أو �عياء أو اختالل الوزن ف�ل أولئك قد يوجد �� ا��ا�لية 

كما يوجد �� عصور املماليك. ورب ب�ت لشاعر من شعراء العصر �ول �سلكھ ب�ن 

:
ً
  أبيات النظام�ن من مداح الر�ف فال �شعر �غرابتھ بي��ا. كقول حسان مثال

 ع��
ً
  من غ��نا ... حب الن�� دمحم إيانا و�حس�نا فخرا

أو ب�ت عر�ق �� القدم لو ألقيتھ ع�� لسان خليع من خلعاء �ز�كية ��از أن ي�ون من 

  كالمھ إذا نظرنا إ�� ا��العة وا��ون، كقول �ع���:
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  قالت أميمة ملا جئت زائر�ا ... و��� عليك وو��� منك يا رجل

عليك و�ا د�و�ي منك يا راجل أنت) ال�� تقطر ف�ذا الب�ت �و �عينھ ترجمة (يا د�و�ي 

  بخالعة ا��دث�ن، إذا �انت املسألة مسألة عيب من عيوب النفس واملزاج

ولن يؤخذ �عالمة املتانة وا��زالة مأخذ اليق�ن كما ل�س يؤخذ ��ا �ذا املأخذ �� باب 

  الر�اكة و�سفاف

 يقول �� إحدى معارضاتھ:
ً
  فالبارودي مثال

 لسائلأال �� من أس
ً
  ماء رسم املنازل ... وإن �� لم ترجع بيانا

  خالء �عف��ا الروامس والتقت ... عل��ا أ�اض�ب الغيوم ا��وافل

 عرفت الدار �عد ترسم ... أرامي ��ا ما �ان باألمس شاغ��
ً
  فأليا

  فللع�ن م��ا �عد تز�ال أ�ل�ا ... معارف أطالل �و�� الرسائل

  ن الدمع يجري �عد �� بوابلفأسبلت العينان م��ا بواكف ... م

  والشيخ دمحم عبد املطلب يقول:

 ... سقى هللا روضات بھ وخمائال
ً
  لنا باللوى مغ�� ع�دناه آ�ال

  كساه ال��اب ا��ون من ��� ن�تھ ... عقود جمان نظمت وغالئال

  أو يقول:

  دعتھ العال أن الثواء من الو�ن ... فأسلم أرسان الر�اب إ�� الظعن

  ة الشوق فان��ت ... صوادي ت�س��ا امل�� حلب املزن وأرسل�ا �� ذم

  والسيد البكري يقول:

 من الدجن لم يقلع
ٌ

  سقى دور مية باألجرع ... مسف

 بجف�� ... سقيت املنازل من أدم��
ً
  ولو ترك الشوق دمعا

و�روى مثل �ذه الشعر لفئة من ا��دث�ن ال �عدون الف��ة العارضة ب�ن أواخر القرن 

 من املتحذلق�ن الذين التاسع عشر وأ
ً
وائل القرن العشر�ن. فماذا لو أن ناقدا

يختطفون القول �� عالمات الزمن خطف الببغاوات رجع إ�� مقاي�سھ ا��اطفة فأنكر 

�سبة �ذا الكالم إ�� عصره وزعم أنھ أشبھ �عصور البداوة وأقرب إ�� فحولة 
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من الشعر والن��  ا��ا�لي�ن أو ا��ضرم�ن؟! بل ماذا لو أضاف إ�� ذلك أمثلة

 إن
ً
  �سلو��ن ال يصدران عن عصر واحد؟ الشا�ع�ن �� �ذه الف��ة، فقال جازما

 �� العصر 
ً
إنھ لو قال ذلك ل�انت ��تھ أقوى وأسلم من ��ة القائل أن شاعرا

  �سالمي �ول ال يتأ�ى أن ينظم �ذا الب�ت!

  �يديلوا�� زليخا لو رأين جب�نھ ... آلثرن بالقطع القلوب ع�� 

ألنھ �� زعمھ ب�ت �عوزه متانة الشعر �� ذلك العصر. ولو �� أن املتانة �عوزه ملا �ان 

 من العصور �و�� أو 
ً
 باستحالة نظمھ �� عصر من العصور، ألن عصرا

ً
ذلك جازما

  �خ��ة لن يخلو من ب�ت ركيك أو ��يف

يظ�ر ��  ومن املصادفات ا��سنة أن كالمنا �� ا��الف ع�� صاحب �ذا الب�ت

 
ً
الرسالة وف��ا �لمة لألديب الداغستا�ي يذكر ف��ا أن مؤلفي (قصة �دب) �سبا أبياتا

  إ�� كث�� عزة و�� م�سو�ة �� كتاب �غا�ي إ�� �شار. وم��ا �ذا الب�ت:

  يز�د�ي �� حب عزة معشر ... قلو��م ف��ا مخالفة قل��

) �� موضع عزة من الب�ت و�ناك قوم ي�سبون �بيات إ�� ذي الرمة و�ضعون (مية

املتقدم، و��ن العصر�ن دولة مضت بصدر �سالم وأعقاب �مو��ن. ومن �بيات 

  الثالثة ب�ت �ش�� إ�� النظر �و أليق ب�شار الضر�ر حيث يقول:

  فقلت دعوا قل�� وما اختار وارت��� ... فبالقلب ال بالع�ن يبصر ذو اللب

أناس إ�� شعراء من �ندلس و��س��ا  و�ناك أبيات ومقطوعات ومو��ات ي�س��ا

آخرون إ�� شعراء من �غداد وال س�يل إ�� القطع بصواب ال�سبة إال الرجوع إ�� 

عالمات الصناعة وعوارض البلدان، أو الرجوع إ�� دليل قاطع من العقل يبطل بھ 

  النقل �ل بطالن

اتصلت بحدود  وصفوة القول أن عالمات الزمن �� الشعر إنما تؤخذ مأخذ اليق�ن إذا

الصناعة وأوقا��ا، ولك��ا فيما عدا ذلك ال تبلغ مبلغ اليق�ن إال بدليل قاطع من العقل 

 مجتمع�ن. ول�س من ذلك �ذا الزعم الذي 
ً
أو دليل قاطع من النقل، أو بالدليل�ن معا
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أ�ى بھ املع��ضون ع�� رواية الب�ت امل�سوب إ�� عروة ابن الز��� �� كتابنا (الصديقة 

  الصديق)ب�ت 

 للكتب ا����مة �� الس�� 
ً
و�ؤالء املع��ضون يزعمون أ��م قد أ�عبوا أنفس�م تقصيا

 
ً
و�دب والتار�خ فلم �ع��وا ع�� إشارة إ�� القصة ال�� أنكرو�ا جملة وتفصيال

  من تلفيق كتب �سمار ال�� ال يطلعون عل��ا وحسبو�ا

ة واحدة وال ع�� كتاب واحد من ومع �ذا لم تقتصر �شارة إ�� تلك القصة ع�� رواي

  كتب الس�� و�دب والتار�خ (ا����مة)

فأخرج أبو �عيم �� الدالئل وا��طيب وابن عساكر فيما روى السيوطي �� شرح 

  شوا�د مغ�� اللب�ب، قال رواية عن السيدة عا�شة:

جعل عرقھ يتولد (. . . كنت قاعدة أغزل والن�� ملسو هيلع هللا ىلص يخصف �علھ فجعل جب�نھ �عرق و 

؛ ولو 
ً
 ف��ت، فقال ما لك ��ت؟ قلت جعل جب�نك �عرق، وجعل عرقك يتولد نورا

ً
نورا

  رآك أبو كب�� ال�ذ�� لعلم أنك أحق �شعره، حيث يقول:

يل
ْ
  وم�ّ�أ من �ل غّ�� حيضة ... وفساد مرضعة وداِء ُمغ

  وإذا نظرت إ�� أسرة وج�ھ ... برقت بروق العارض امل��لل

�� كتب مح��مة تذكر التمثيل بالشعر �� وصف شمائل الن��، وتذكر ف�ذه رواية 

مناسبة التمثيل و�ختلف ف��ا ناظم الب�ت�ن، ولم يقل أحد أن أبا �عيم وا��طيب وابن 

عساكر ودمحم بن قاسم حبوس من أ��اب السمر الذين ال يذكرون مع كتاب التار�خ 

ما�� �� النحو والعر�ية؛ فأين والس��، و�ضاف إل��م السيوطي صاحب التفس��ات و� 

  جماعتنا إذن من الكتب ا����مة و�ح��ام؟

و�ذ�ب بنا القول �� أدلة العقل والنقل حول كتابنا (الصديقة ب�ت الصديق) إ�� 

مرة أخرى فيما اعتمدناه من النقل املتواتر الذي ال  1مناقشة �ستاذ الصعيدي

  يناقض العقل ع�� ما تراه

                                                 
 المقصود األستاذ عبد المتعال الصعیدي . 1
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 ملسو هيلع هللا ىلص �� أمر من �مور، وال يمنع أن فالعقل ال يمنع 
ً
أن تراجع السيدة عا�شة دمحما

تخالفھ �� ضرب من الشعور، وال سيما شعور الغ��ة ال�� بلغت أشد�ا �عد مولد 

  إبرا�يم من مار�ة القبطية

 أل��ن راجعنھ 
ً
ومن ا��قق باملناسبات القرآنية أن الن�� عليھ السالم ��ر �ساءه ش�را

أ���ن �� مراجعتھ �� شؤون النفقة، وفيما بي��ن من التغاير والتناظر الذي �عددت و 

ومن املتواتر �� الروايات املوثوق ��ا أن عا�شة �انت تراجع الن��  أسبابھ ومناسباتھ

خديجة و�� تقول ع��ا أ��ا ��وز حمراء الشدق�ن، و�ان يميل إ��  ألنھ �ان يكرم ذكرى 

و�و لم يأ�ل  1أ��ا قص��ة، و�انت تزعم للن�� أنھ أ�ل مغاف��صفية وعا�شة تقول ع��ا 

  املغاف��

ف�ذه املراجعات واملناقشات ال ينف��ا العقل وال �ستغر��ا، بل نقيض�ا �و �حق بالنفي 

  و�ستغراب، ألنھ مناقض لطبيعة ��سان

� وم�ما يكن من قول النظام �� مع�� الواقع ومع�� التصديق فالواقع أن عا�شة 

 �� إبرا�يم و�� ال تراه. والواقع أن الغ��ة ت��ب 
ً
�انت تكذب لو أ��ا قالت إ��ا ترى ش��ا

النظر عن الشبھ الذي يمتنع فيھ ا��الف؛ فكيف بالشبھ الذي يجوز فيھ ا��الف؟ 

  وأي شبھ �� طفل مولود ال يختلف فيھ نظران؟

ا إ�� �ستغفار إن �انت أملت ببعض كذلك ال غرابة �� أن يدعو الن�� عا�شة أو غ���

الذنب؛ فإن �ستغفار مطلوب بنصوص القرآن، ومطلوب بالعقل والبدا�ة، وال 

  مناقضة فيھ ألدب النبوة وال ألدب ا��اكم�ن

 ال سند 
ُ
 ضعيفا

ً
ولست أرى من واجب املؤرخ أن يبطل الروايات املنقولة ألنھ يظن ظنا

ينطلق بھ لسا��ا مع فلتات الغ��ة وجمحات لھ أن عا�شة لن تقول �ذا القول ولن 

املغاضبة، وإال انتقلنا من البحث �� عصمة �ن�ياء إ�� البحث �� عصمة أزواج�م 

وأقر�ا��م ح�� من فلتات اللسان، حيث تبدر الفلتات من �ل إ�سان، وإننا لن��ه العقل 

  �دمي أن �غلھ بأمثال �ذه القيود
                                                 

 َصمٌغ ُحلو یسیل من شجر العُرفُط یُؤكل ، أَو یوضع في ثوب ثم یُْنضج بالماِء فیُشَرب :الِمْغفَاُر  1
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  �� معرض �راء

   

�� �ذه �يام آراء كث��ة حول الكتابة والكتاب وحول التأليف واملؤلف�ن، منھ  مرت بنا

ما يفيد للمناقشة فيھ والرد عليھ، ومنھ ما يفيد للداللة ع�� �عض �ف�ام و�ذواق. 

  وفيما ي�� طائفة من �ذه �راء، ع�� س�يل التمثيل ال ع�� س�يل ا��ضر و�ستقصاء

�ستاذ عبد القدوس �نصاري إن�� أستدل ع��  من ذلك قول �ديب ا���ازي 

حماقة بث�نة بحدي��ا مع عبد امللك بن مروان ح�ن قال ل�ا: ما الذي رأى فيك جميل؟ 

  فقالت الذي رأى فيك الناس ح�ن استخلفوك!

و�قول �ديب: (والذي يلوح �� أن إجابة بث�نة ال تن�� عن حمق، بل �� �شف عن 

 من جمال�ا  حصافة رأى ورجاحة عقل. .
ً
 غاضا

ً
. فعبد امللك إنما سأل�ا بما سأل مبكتا

 �� جميل. . . إ�� آخر ما قال
ً
  وقادحا

وخطأ �ديب �� �ذه املالحظة راجع إ�� �سيانھ أول ا��ديث الذي تناقلتھ كتب �دب 

 - أي حمقاء  -ونقلناه فقلنا: إ��ا دخلت ع�� عبد امللك بن مروان (فرأى امرأة خلقاء 

  مولية)

فقولنا إ��ا لم تخل من حماقة منظور فيھ إ�� �ذه الرواية املتناقلة ال إ�� السؤال أو 

ا��واب بي��ا و��ن عبد امللك، وقد ي�ون �� جوا��ا قصاص سر�ع من عبد امللك، ولكن 

 ما صدرت من ا��مق وا��ان�ن
ً
  �جو�ة املسكتة كث��ا

ة جميل بث�نة: (يقرر �ستاذ خطأ م قال �ديب عبد القدوس �ش�� إ�� كالمنا �� رسالث

مدرسة �ستحسان ال�� تقرر بأن من وصف محبو�ھ بأنھ �الشمس أغزل ممن ش��ھ 

إ�� أن قول  78بال�� أو �وكب من ال�واكب. . . بيد أنھ خرج من ذلك �� الصفحة 

  جميل:

  رمى هللا �� عي�� بث�نة بالقذى ... و�� الغر من أنيا��ا بالقوادح

تباع املذ�ب �ستحسا�ي �� �غزلھ. والذي يبدو �� �� �ذا القول أنھ ل�س ينأى بھ عن ا

 عن املذ�ب املذ�ور)
ً
  فيھ ما يجا�� جميال
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 إ�� �سيانھ املدرسة الغزلية �خرى ال�� 
ً
وخطأ �ديب �� �ذه املالحظة راجع أيضا

 ت�لمنا ع��ا و�� مدرسة الرقة �� خطاب ا��بوب أو �� التحدث عنھ. وقد ���� أ
ً
يضا

الذي يتم�� ال�شو�ھ ��بو�تھ ال ير��� مذ�ب �ستحسان ��ذا التم��. وقد قلنا  أن

 
ً
أبطل املبطل�ن �� عشقھ وغزلھ عند مدرسة �ستحسان  -مثال  -مع��ض�ن: (إن جميال

أو مدرسة الرقة. . ألنھ سأل هللا �شو�ھ ما �و حسن �� عي�� حبي�تھ و�غر�ا و�ما 

  �� وجھ محبوب) أجمل ما يتم�� لھ ا��مال

وع�� أية حال ال مساس �� �ذا وال ذاك با��قيقة ال�� نقرر�ا و�� أن �ستحسان غ�� 

العشق وغزل العشاق، ألن ��سان قد �ستحسن وال يحب، بل قد يجمع الكره 

و�ستحسان، وقد يتم�� �شو�ھ محبو�ھ لي��كھ لھ الناس كما ضر�نا املثل بأمنية 

موضع �شارة �� كالمنا إ�� مدرسة الرقة ومدرسة  جميل وأمنية كث��، و�نا

  �ستحسان

 و�حس�نا نحن الكتاب أو النقاد 
ً
 فارغا

ً
ون�تقل من �ذا الكالم إ�� يحسبھ �لھ كالما

رجعي�ن جامدين ألننا نحفل �� �ذا العصر �شعر عمر بن أ�ي ر�يعة أو شعر جميل، 

سبوعية ع�� موضع م��ا عالمة فقد حمل إ�� ال��يد مجلة أ ومن جارا�ما من الشعراء

حمراء تومئ إ�� حديث دار ب�ن ا��لة و��ن آ�سة من الطالبات أو (�ديبات) السور�ات 

سئلت فيھ عن رأ��ا �� أدباء مصر فقالت: (مما يؤسف لھ أشد �سف أن معظم�م 

��م من رجعيون. . . أف�ار�م. . . كت��م. . . مؤلفا��م. . . مقاال��م. . . �ل�ا تدل ع�� أ

أنصار الرجعية. ثم أطلقت ��سة ��كة رشيقة وقالت: أنظر. . . نحن �ن �� عصر 

الطيارات والراديو وا����عات ا��ديثة، ولكن �دباء ما يزالون يتحدثون عن عصر 

  ابن أ�ي ر�يعة!. . .)

 و�ودنا نحن أن �عرف ما �� العالقة ب�ن الطيارات وإلغاء شعر ابن أ�ي ر�يعة أو شعر

  غ��ه من أدباء العصور �و��

�ل �ان ابن أ�ي ر�يعة صا�ع دراجات أو مركبات خيل فبارت صناعتھ باخ��اع 

  الطيارات؟
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 ��ن فوجب أن 
ً
�ل حلت الطيارات محل ال�ساء الال�ي �ان ابن أ�ي ر�يعة مشغوال

  �شتغل بمغازلة الطيارات عن مغازلة ال�ساء؟

أل��م يركبون الطيارة أو �ستمعون إ�� �ل أصبح الناس �غ�� قلوب و�غ�� ألسنة 

  املذياع؟

�ل أل�� �ور�يون مخ��عو الطيارة شعر �وم��وس و�و سابق لعصر عمر من أجل 

  �خ��اع؟ �ذا

.  ال وحق ا��روسة الغالية ال�� �علم كتاب مصر وأدباء�ا ماذا يكتبون وماذا يدرسون 

الذين شغل��م الطيارة �� �ل ميدان فاألور�يون الذين اخ��عوا الطيارات ع�� أنواع�ا، و 

من ميادين القتال أو ميادين السالم، والذين ي�تدعون �ز�اء للعقول وا��سوم، لم 

ي���وا أدباء�م �قدم�ن أو ا��دث�ن ل�س�بدلوا ��م مصنوعات املعامل من آخر طراز، 

راز جديد ولم يحسبوا أن �ؤالء �دباء مرجوعات تباع �� سوق (ا��ردة) �لما ظ�ر ط

وإ�� �ساري الساعة رفوف عل��ا أك�� من خمس�ن مجموعة شعر�ة  من املصنوعات

ظ�رت �� إبان ا��رب ا��اضرة ب�ن ضرب القذائف من الطيارات وإطالق �سراب �عد 

�سراب من الطيارات، وقيام الرؤساء وقعود�م با��ديث عن الطيارات والغارات 

��موعات نفس�ا قصائد من نظم الطيار�ن بل �� �ذه ا بالعشرات �عد العشرات

الذين �ع�شون ع�� الطيارة و�موتون مع�ا ثم �عودون إ�� شعر�م القديم و�ذكرون 

فال عالقة إذن ب�ن الطيارة وإلغاء  أساط�� اليونان ال�� تحدثت عن الط��ان قبل �وان

يق ف�و عصر ابن أ�ي ر�يعة. وإن �ان �ناك ���ء قد صنعھ عصر الطيارة ع�� التحق

أنھ ال يقبل �ن ما �ان يقبلھ ع�د القرون الوسطى من ثرثرة الكب��ات أو الصغ��ات 

فإذا �انت ا��روسة الغالية تف�م �ذا فال �ستغرب  من بنات حواء، أل��ن بنات حواء

أن تلقي �عض جزا��ا ع�� ا��وض فيما تج�ل وع�� التعرض بذلك �سلوب ألناس 

  الرعاية والتبجيل ل�م ع�� �ل إ�سان م�ذب حق

و�ستأذن عصر الطيارات مرة أخرى ل��جع إ�� موضوع (رج��) عتيق و�و موضوع 

اللغة ثم موضوع التار�خ القديم، وكال�ما قد يحرم ع�� ا��لوق الناطق �� عصر 
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الدوي و�ز�ز؛ فقد أجبنا �ستاذ الفاضل محمود أبا ر�ة بما نراه �� استعمال �لمة 

ق، فقلنا: (إن �ذه ال�لمة من �ستعمال ا��ديث الذي شاع ح�� الفشل بمع�� �خفا

غطى ع�� مع�� ال�لمة القديم، مع تقارب املعني�ن، ح�� ليجوز أن يحمل أحد�ما 

  قصد �خر، ألن ال��ا��

  والضعف وا��واء قر�بة �ل�ا من ا��بوط و�خفاق)

 �� العد
ً
د املا��� من الرسالة: فعقب ع�� �ذا عالم فاضل من رجال اللغة عندنا قائال

(وأنا أقول إن �خفاق ال يالزم الضعف وال��ا�� حتما. . . فالضعف ���ء و�خفاق 

���ء آخر، ولو �� �ذا التقارب ب�ن املعني�ن، ح�� ليجوز أن يحمل أحد�ما قصد 

  �1خر ��از أن يطلق �خفاق و�راد بھ الضعف أو ما يال�سھ من املعا�ي)

لقراء لم نقل أن �خفاق والضعف ���ء واحد، ولكننا قلنا ونحن كما يرى حضرات ا

إ��ما متقار�ان قد يحل أحد�ما محل �خر، ف�ل ضعيف مخفق �� حالة ضعفھ وقوة 

خصمھ عليھ، و�ل مخفق ضعيف �� حالة إخفاقھ ونجاح خصمھ. ولنا أن نقول إن 

 مخفق الرأي و�ع�� بھ الضعف الذي يحول ب�نھ و��ن النجاح، ول
ً
�س التحرج �� فالنا

�ذا بأنفع من ال�س�ل، وما �ان العرب يج�لون إطالق ال�لمة ع�� املع�� ملناسبة قر�بة 

بل �عيدة �� أحاي�ن كث��ة. وحس�نا أن �ستاذ نفسھ قد تردد ب�ن ال�س�ل وال�شدد �� 

  �ذا املوضوع لنعلم أن ال�س�ل فيھ ال يخلو من ��ة يحسب ل�ا حساب

 أن وقد وردت علينا آراء أخر 
ً
ى ال نحب أن �عرض �ن ��انب اللغة م��ا، ألننا نود أوال

 نحيل صاحب تلك �راء ع�� املراجع الك��ى ل��تدي إ�� صوابھ قبل أن ��ديھ إليھ

  ولكننا ن�ناول ناحية التفك�� من آرائھ ألن ا��ال ف��ا م�سع ل���ء من التن�يھ والتذك��

 استغرق نحو فقد كتب الف�ر��� ا����د �ستاذ �شر فار 
ً
س �� مجلة املقتطف مقاال

 ال يقبل الشكر 
ً
سبع صفحات م��ا عن كتابنا (الصديقة ب�ت الصديق) زعم فيھ زعما

  كما قال (إن املؤلف ما أراد أن يو�� كتابھ �� جانب العلم الصرف)

                                                 
 1944 -  02 - 07بتاریخ:  -  553العدد  1
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 و�ذا الزعم الذي ال يقبل الشكر �و الزعم الذي ال يحسب من العلم الصرف �� ���ء

لذي توخيناه �و أننا أردنا متا�عة العلم �� �ل حقيقة من ا��قائق ال�� ألن ا��ق ا

�� باب الف�رسيات وما إل��ا، أل��ا  -�سطنا�ا، ولكننا لم نو�� كتابنا ع�� حد �عب��ه 

صناعة تليق بمساعد �� مكتبة علمية، وال تليق �عالم أن يفرغ ل�ا أو يجعل�ا �ل 

ف�� خانة) من دواو�ن ا���ومة �اتب صغ�� أو ففي �ل (د.  قسطھ من العلم والكتابة

ساع �عرف الكتابة والقراءة و�عرف من الرفوف و�رقام ومراجع املواليد والوفيات 

  واملزارع والبيوت و�سناد والعقود ما �س�نفد السنوات من حفاظ الف�ارس والعناو�ن

و�دباء، وال فرق  ولكن�� أؤكد التوكيد الذي ال شكر فيھ أ��م ال يحسبون من العلماء

بي��م ع�� �طالق و��ن من يحفظون الف�ارس وا��زازات و�ستخرجو��ا (عند الطلب) 

و�� �مر ما �و أك�� من ذلك وأد�� إ�� ا��ذر و�ن�باه؛ فإن  من مواضع�ا ع�� الرفوف

�ذه ا��فوظات الف�رسية خطر ع�� التفك�� وإصالة البحث قد �عطل �ف�ار و�عوق 

ن درك حقائق �مور، ألنھ �عود الفارغ�ن ل�ا أن �عرفوا �شياء بأسما��م الف�م ع

وعناو���ا و�غفلوا عن مسميا��ا وحقائق�ا. وال خ�� �� ألف عنوان أللف مذ�ب أو 

  كتاب إذا �انت �� قصارى املعرفة عند جماعة الف�رسي�ن

 �لمة النقد 
ً
الداخ�� و�سوق�ا ومن عوارض ذلك �� كالم ناقد املقتطف أنھ يذكر مثال

إلينا �أ��ا ���ء غر�ب لم يخطر لنا وال ألحد ع�� بال، ألنھ عرف ال���ء �عنوانھ ولم 

�عرفھ بحقيقتھ ولبابھ. ولو أنھ عرف ما �و النقد الداخ�� ع�� ا��قيقة واللباب لف�مھ 

�� عشرة كتب ع�� �قل كت�نا�ا عن ��وص مختلف�ن، و�ل�ا دائرة ع�� النقد 

ع أولئك الرجال. ول�س بفا�م ما �و �ذا النقد الداخ�� من لم يف�م أنھ الداخ�� لطبا�

�و النقد الذي توخيناه ونحن نكتب عن دمحم وعمر والصديق وع�� وعا�شة وجي�� 

  وابن الرومي وأ�ي العالء واملتن�� وسعد زغلول وعشرات آخر�ن

: (كيف ت�ون عا�شة جار�ة صغ��ة ع�� نحو ما وصف��ا
ً
تنام  -بر�رة  كذلك يقول مثال

  و�� ابنة ستة عشرة أو فوق ذلك؟) -عن ��ي��ا 
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فلوال الف�رسيات الستطاع ناقد املقتطف أن يف�م ذلك حق ف�مھ، ألننا كت�نا ثالثة 

فصول نقرر ف��ا أن السيدة عا�شة قد �شأت مدللة بحكم والد��ا �� ا��ضر، و�حكم 

ب�ت الصديق ع�� �خص، و�حكم والد��ا �� قبيلة ب�� تميم خاصة، و�حكم والد��ا �� 

ا��ظوة ال�� لقي��ا �� ب�ت زوج�ا العظيم. فإذا �انت فتاة �� السادسة عشرة ال تنام 

عن ��ي��ا �� �ذه ا��ال فماذا �سم��ا الناقد الف�يم؟ أيقال إ��ا امرأة نصف؟ أيقال 

  إ��ا ��وز شمطاء؟

م ما ذكرناه لو أنھ ظفر بجزازة إنما �فة آفة الف�ارس كما قلنا، وإنما �ان صاحبنا يف�

  -ف�رسية قيدت عل��ا �لمة ال���ن وقيل ف��ا 
ً
(ومن ال���ن ما تنام عنھ الفتاة  -مثال

راجع كذا وكذا وكذلك وكذاك. .  -و�� �� السادسة عشرة، كما جاء �� ترجمة عا�شة 

(.  

  و�ومئذ ي�ون �ذا �و العلم الصرف و�ذا �و التحقيق ال��يب. . .

ل�ذا ال�اتب عذر من قلة الف�م فقد �ان ي�ب�� أن يتجنب قلة الذوق لئال  وإذا �ان

فال يحسب علينا أن نطيل القول  يجمع ب�ن الفقر�ن الس�ئ�ن، و�� واحد م��ما كفاية

 و�و يطيل القول فيھ للتو��ن وال�شكيك
ً
 وت��يحا

ً
  �� حديث �فك دفاعا

لوا�ية أن يروض عقلھ ع�� فنحن نقول (ع�� الذي يقبل وشاية كتلك الوشاية ا 

تصديق أمور كث��ة ال موجب لتصديق�ا. . . عليھ أن يصدق أن صفوان بن املعطل �ان 

 ال يؤمن بالن�� وال بأح�ام �سالم، وأن يصدق أن السيدة عا�شة �انت و�� زوج 
ً
رجال

  الن�� ال تؤمن بھ وال �عمل بدينھ)

ي أراه أن �ذا �ستدالل مجتلب بل فإذا بالناقد الف�يم �عقب ع�� ذلك فيقول: (والذ

محض ذا�ي، وذلك ألننا �علم من طر�ق املشا�دة واملالحظة أن ال�شر يتفق ل�م أن 

  يزلوا وإن �انوا من أ�ل التصديق و�يمان)

  و�ذا كالم فيھ سوء ف�م وسوء ذوق مجتمعان!

اتصال  سوء ف�م، ألن املسألة �نا ل�ست مسألة الزلل وكفى، ولك��ا مسألة الشك ��

الن�� �عالم الغيب وقدرتھ ع�� كشف ا��قيقة مع إن�ار املنكر�ن. ول�س �� املشا�دة 
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واملالحظة ال�� ي�شدق ��ا �ذا ال�اتب الف�ر��� أن امرأة ن�� تفعل ذلك و�� مؤمنة بھ، 

  الرؤوسوتفعلھ �غ�� إغراء �ستط�� �لباب من 

ى �ن من �ذا املوضوع إ�� لذوق فكفى أن �ش�� إليھ وال نطيل فيھ، وكفاأما سوء 

  ح�ن.
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  العلم الت�ش��ي 

   

الدرس العل�� يخدم ا��قيقة و�بحث ع��ا و�رحب ��ا وال يكره إظ�ار�ا حيث �انت �� 

  .من املذا�ب أو إ�سان من الناس مذ�ب

أما الدرس الذي يكره إظ�ار ا��قيقة أل��ا تخص مذ�با غ�� مذ�بھ، أو �شيد بفضل 

غ�� اعتقاده، فل�س ذلك بدرس عل�� وال �علم، إنما �و ت�ش�� أو دعاية أو إ�سان ع�� 

  �وى مدخول.

ومن �ذا القبيل درس �اتب �� مجلة (املقتطف) �س��ه بدعوى العلم الصرف وما �و 

 أو غ�� عامد وما ��ا من خفاء
ً
  بمستور، و�مزجھ بنوازع التعصب ا��في عامدا

الصديق) وعقدنا فيھ الفصول لنقول إ��ا �  كت�نا عن عا�شة كتابنا (الصديقة ب�ت

�انت امرأة تامة �نوثة �� طبيع��ا وخالئق�ا. فأ��ب �اتب املقتطف ��ذه الطر�قة 

وقال من عنده: (. . . ومن محاسن �ذه الطر�قة أن امل��جم م�ما �عظم و�خطر ي��ل 

نوثة: �غار وتفرط �� الغ��ة م��لة ��سان. فالسيدة عا�شة ع�� فضل�ا أن�� تامة � 

ح�� أ��ا لتدب ب�ن إحدى ضرائر�ا والرسول ابتغاء �ست�ثار بھ، وإ��ا ذات حدة 

طبعية، وإ��ا ظلت تحمل ا��قد ملن ن�� للرسول أن يطلق�ا، وإ��ا مالت إ�� ذوي 

  قر�ا�ا �� أمر ا��الفة)

��ا �� غ�� باب انت�� كالم �اتب املقتطف الذي يصطنع الدراسة العلمية وما �و م

  الف�ارس والعناو�ن

ونحن لم نقل إن السيدة عا�شة حملت ا��قد أو دبت ب�ن الرسول و��ن إحدى 

زوجاتھ، ف�ذه عبارات ال�اتب راقھ أن �ع�� ��ا عما أراده، و�ي��ا و��ن ما ذكرناه فرق 

 إ�� �نا نحن علماء، وطر�قتنا �� النقد ل�ا محاسن؛ ولكننا ع�� ما يظ�ر ال محسوس

ن�ون علماء وال �عرف لطر�قتنا حسنة إال إذا وقفنا عند �ذا ا��د �� الكتاب �لھ من 

ألفھ إ�� يائھ. فأما إذا أسفر النقد عن دمحمة أو عن ت��ئة من مذمة فقد كفرنا بالعلم 

  وخرجنا من محاسن الطر�قة إ�� الس�ئات
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 قد تحرف امل���� إ�� ول�ذا عاد �اتب الف�ارس والعناو�ن يقول: (وتلك مز�ة �� ��شاء

 من اختبار كنھ النفس الفياضة باإلحساسات 
ً
، بدال

ً
التمجيد والتفخيم إطالقا

  ال�شر�ة الصادقة الصافية. . .)

إ�� أن يقول: (غ�� أن �ذا الضرب من ��شاء ر�ما �ان مسافة إ�� حديث �غلب عليھ 

فاج��د �� ا��دل منطق الدفاع، وذلك ما انجذب إليھ املؤلف ملا عرض لقصة �فك، 

فأيد مذ�بھ �شوا�د املعقول ونصوص املنقول، ور�ما �� ��  -و�و لصناعتھ حاذق  -

استخراج �ذه، وأ�عد �� است�باط تلك، ح�� أنھ يم��� �� مدارج ا��اذبة واملدافعة 

(. . .
ً
  مدر�ا ال باحثا

كنا نوافق ومع�� ذلك أننا أخطأنا ألننا نقضنا حديث �فك وأس�بنا �� نقضھ، وإننا 

العلم إذا رو�ناه ولم �عقب عليھ، أو �ان قصارانا �� التعقيب عليھ أن نقول: (إن قصة 

  �فك ال تحتاج إ�� مثل ذلك �ج��اد. . .)

  إذن ت�ون علماء وال ن�ون مدر��ن مدافع�ن. . .!

 ألنھ �ستطيع أن يصيح يومئذ ب�ن من �ستمعون إليھ: 
ً
وإذن يقر (العلم الت�ش��ي) عينا

(أ��ا الناس! �ذا قصارى ما يملكھ الباحث �� حياة السيدة عا�شة من تفنيد ��ديث 

�فك وإبطال لدعوى املف��ين عل��ا، ولو �ان عند�م مز�د من التفنيد والت��يح 

  ��اءوا بھ ولم �سكتوا عنھ)

و�ذا �و العلم اللذيذ الش�� امل��ب املطرب الذي ي��ئنا من ال��اجة وال يؤخذ علينا 

  ھ عيب القدرة ع�� ا��دالفي

 عن سمعة السيدة عا�شة ف�و 
ً
أما العلم الذي �س�ب �� ت��يح حديث �فك دفاعا

  علم كر�ھ �غيض عند امل�شر�ن وأشباه امل�شر�ن

�كذا ير�د�ا �اتب (املقتطف) الذي يصطنع الدراسة العلمية لينفذ م��ا إ�� �ذه 

ع أن املسألة �نا أظ�ر من أن �س���ا إذ الواق املآرب ا��فية ع�� ظنھ، وما �� بخفية
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، وأن العلم ال��يح، و�دب ال��يح، براء من �ذا العوج �1ذا ال��قع املمزق املشنوء

  الب�ن �� التفك�� والتقدير

والواقع أن �س�اب �� ت��يح حديث �فك واجب عل�� نالم ع�� إ�مالھ أو التقص�� 

 إذا نحن لم فيھ، ألننا نكتب عن (��صية) السيدة عا�شة 
ً
فال ن�ون قد صنعنا ش�ئا

و�ل ما يجب  خالئق�ا ولم تظ�ر مقدار الصدق أو البطالن فيما يقال ع��ا نمحص

، وأن �عرضھ ع�� مقاطع ا���� أو 
ً
علينا أن نث�ت مقال ا��صوم فال نحذف منھ ش�ئا

، ثم نقابل ب�ن الكفت�ن لندل ع�� 
ً
مواضع �حتمال وال��جيح فال �غفل م��ا ش�ئا

الرا��ة م��ما واملرجوحة، دون أن نكره القارئ ع�� التصديق �غ�� بر�ان. و�ذا ما 

 من  صنعناه
ً
و�ذا الذي �عده ال�اتب الذي حرمھ هللا الذوق والف�م ��اجة وخروجا

  وظيفة البحث العل�� إ�� وظيفة الدفاع

ا�ع ومن الوا�� أن الباحث العل�� مطالب بااللتفات إ�� ال��ا��ن القاطعة والوق

ا��اسمة كما �و مطالب بااللتفات إ�� القرائن املر��ة و�دلة ا��تملة، فال يالم ع�� 

 من 
ً
قر�نة أل��ا غ�� قاطعة، وال ع�� دليل ألنھ غ�� حاسم، ولكنھ يالم إذا أ�مل ش�ئا

 من القوة غ�� حظھ الذي يحتو�ھ
ً
  ذلك أو أث�تھ ثم أعطاه حظا

ل من جان�� املقال، ولم نبالغ قط �� قيمة ترجيح ونحن قد أت�نا ب�ل ما يخطر ع�� البا

ولكن ما �و البحث ا��الص  أو احتمال، فقيل إنھ خروج من البحث إ�� ا��دال

  ال��يء الذي ال جدال فيھ يا ترى؟

�و �س�اب �� متا�عة �ل ��ة و�ل قر�نة لل�شكيك والتو��ن، إذ ال�شكيك والتو��ن 

ما الت��يح والت��ئة ف�ما ا��دال الذي �عاب ع�� �ما العلم الذي ال جدال فيھ. . . أ

  الباحث�ن والعلماء. . .!

و�ذه أمثلة من إس�اب �اتب (املقتطف) الذي برئ من الف�م والذوق وصراحة التفك�� 

  قال �عن�نا: واستقامة القياس

                                                 
 الالُمبَغَُّض ، ولو كان جمی :الَمْشنُوُء  1
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و�و بطل حديث �فك عند  -(من ذلك أنھ أول ش�وى امرأة صفوان بن املعطل 

 فيھ، ثم اس�ند ألجل دعمھ إ�� خ�� ال ندري ما ي�ون. وتفصيل تأو� -املرجف�ن 
ً
 م��يدا

ً
ال

ذلك أن املؤلف نقل أن امرأة صفوان شكتھ إ�� الن�� ألنھ ينام وال يص�� الصبح قبل 

طلوع الشمس، ثم زاد: وقد يحسن �نا أن نوجھ ش�وى امرأة صفوان إ�� �عض 

آخر ال تف�� عنھ. إذ قيل عن صفوان معان��ا. �أ��ا أرادت بثقل النوم كناية عن أمر 

  �ذا إنھ �ان

 ال يأ�ي ال�ساء)
ً
  حصورا

نقل �اتب املقتطف ما تقدم من كتابنا ثم قال: (والذي عندي أن ل�س وراء ش�وى 

امرأة صفوان �عر�ض، ول�ست حروف الش�وى بفارة نحو الكناية، ولو �انت فارة 

ج�ة التصر�ح: إذا اس�يقظت  ل�ان الن�� الزكن فطن لألمر، فما قال لصفوان ع��

  فصل. . .!)

ف�ل ما قلناه نحن أن الباحث يحسن بھ أن يوجھ ش�وى امرأة صفوان إ�� �عض 

معان��ا، و�و أ��ا تك�� بنومھ إ�� ما �عد طلوع الشمس إ�� إ�مالھ واجب الزوجية، وال 

قل أن لم ن.  تحب أن تصرح بما أرادت، ألن التصر�ح قد ي��ل املرأة �� مجلس الرجال

�ذا القصد �و �ل معا�ي ال�لمة، بل قلنا إنھ �عض معان��ا، ولم �شأ أن نز�د ع�� ذلك 

، ولو ش�نا لزدنا وقلنا إن املرأة لم ترد إال ما أشرنا إليھ، وإال فما شأ��ا 
ً
 وال قليال

ً
كث��ا

 �� الدين؟
ً
  �� بصالتھ �عد طلوع الشمس إذا �ان ذلك جائزا

�حتمال ا��ائز ولم نزد عليھ، فإذا ��ذا املطموس ينكر لكننا مع �ذا وقفنا عند حد 

الكناية �نا �ل �ن�ار بدليل ال يخطر إال ع�� خاطر �ليل وذ�ن عليل، وذلك أن الن�� 

  عليھ الصالة والسالم قال لصفوان �عد أن سمع ش�اية امرأتھ: إذا اس�يقظت فصل!

�� و�و يخاطب بذلك الكالم ع�� فياء��ا املطموس مرة أخرى! بماذا تر�د أن يجي��ا الن

  س�يل الكناية؟

 فيجي��ا ع�� املأل 
ً
أتر�د من الن�� الزكن الفطن أن تخاطبھ امرأة ���� كناية و�عر�ضا

  بما �ر�ت منھ وأبت أن تذكره ع�� س�يل التصر�ح؟
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  أ�ذا �و البحث الذي ال ��اجة فيھ؟ و�ذا �و التدليل الذي ال يحسب من ا��دال؟

 باملع�� الذي ي��ئ ثم أ�ى �ذا ال�
ً
اتب املطموس البص��ة أن ي�ون صفوان حصورا

  السيدة عا�شة فقال:

(وأما قصة ا��صر فل�ست با���ة القاطعة. فالذي �� س�� ابن �شام أن عا�شة إنما 

 ما يأ�ي ال�ساء. . . ثم 
ً
 حصورا

ً
�انت تقول: لقد سئل عن ابن املعطل فوجدوه رجال

  أضف إ�� �ذه �ستدالل ا����ي 
ً
واللغوي أن الذي ذكر عن صفوان لو �ان أمرا

 حديث �فك) إ�� آخر ما قال
ّ

 ما ان�ث
ً
 بھ مسلما

ً
  . مقطوعا

 فلماذا يرد �ذا ع�� ذ�ن ال�اتب املطموس وال يرد ع�� ذ�نھ أن ابن املعطل لو �ان أمر

 ملا شاع عنھ أنھ حصور؟ ترى �ل �ان يمكن أن يقال عنھ إنھ 
ً
 معروفا

ً
حصره باطال

ر ولھ ذر�ة غ�� م��مة؟ ترى �ل �ان يمكن أن يقال عنھ إنھ حصور ولھ امرأة �علم حصو 

  �� ع�� �قل أن ���ام باطل وأن �ذا ���ام الباطل دليل ع�� ��� مخبوء؟

ملاذا خطر لھ أن أ��اب حديث �فك لن �شيعوا ما ينقض ال���ان؟ ولم يخطر لھ 

 ع�� التباس 
ً
  ال��مة ال�� تحتمل �ل التباس؟أ��م قد �شيعون ذلك اعتمادا

ملاذا؟. . . أللعلم الذي ال جدل فيھ، أم لش�وة النفس ال�� ال علم ف��ا وال أمانة ل��ق 

  والتار�خ؟

وخالصة �ذه �مثلة أن املسألة مكشوفة ال يجدي مدارا��ا اللغط بألفاظ البحث 

 عند �ذا ال�اتب
ً
وأمثالھ �لما أف���  والعلم و�ستقراء، فإنما ي�ون �ستقراء علميا

 ع�� الباحث أن 
ً
 وال واجبا

ً
 وال محمودا

ً
إ�� �شكيا واس��ابة، وال ي�ون �ستقراء علميا

 �� عرض الطر�ق �لما أف��� إ�� ت�� و�عظيم
ً
  .يلم بھ إملاما

 لم 
ً
وإذا قلنا إن السيدة عا�شة مؤمنة ب�بوة دمحم عليھ السالم ظ�ر �� س����ا جميعا

ة وراح يقول: أال يخطئ املؤمنون واملؤمنات؟ و�فوتھ أن املسألة يف�م مع�� �ذه الدالل

�نا ل�ست مسألة ا��طأ بل مسألة الشك �� علم الن�� با��طأ من طر�ق الو�� 

و�ل�ام. ومن واجب الباحث أن �س�بعد وقوع ا��طأ من �ذا القبيل، ألنھ لم يحدث 
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املوا�ع غ�� موجود وال مفروض قط �� حياة �ن�ياء، وألن �غراء الذي يقاوم �ل �ذه 

  .�� حديث �فك ال��يف الذي ال بر�ان عليھ

و�عد، فإن كنا نأسف ل���ء فإنما ��لة (�املقتطف) أن تتورط �� مثل �ذا �سفاف 

وقد ت���ت عنھ �� أيدي كتا��ا �فاضل حقبة من الزمان، وأن �سلم زمام�ا إ�� �ازل�ن 

وا��ا و�م ما �م من قلة الف�م وقلة الذوق وقلة �عبثون بكرام��ا و�خرجون ��ا عن س

�نصاف، وحظ�م من حب العلم وا��قيقة ما رأيناه، و�و حظ ي��ق�م بدعاة 

الت�ش�� و�خرج�م من زمرة كتاب املقتطف املع�ودين، وللقائم�ن ع�� املقتطف أن 

  يختاروا ��ل��م ما يحلو ل�م من مص��، ولكن القراء أيقاظ ال �غفلون.
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  شر وال سر. . .

   

  السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ

(. . . أرجوكم أن تتكرموا. . . �شرح �ذا املوضوع ع�� صفحات الرسالة الغراء. . . و�و 

  (املرأة سر غامض)

(. . . �� ا��ميلة و�� القبيحة، �� ا��نة و�� ا���يم �� ا��ادعة الفاتنة و�� 

لكر�مة ا��سنة و�� الشر�رة الظاملة، �� الضاحكة الباسمة ا��دوعة املفتونة، �� ا

و�� الباكية القاتمة �� الوفية ا��لصة و�� ا��ائنة الغادرة. . . �ل �ذا وأك�� من �ذا 

عند املرأة، و�و عند�ا �� زمان واحد، وعند�ا �� عقد واحد وقلب واحد. . . ف�ل لكم 

ص، وعن خفايا �ذا القلب و�ذا أن تتفضلوا بكشف الغطاء عن �ذا السر العو�

  العقل الغامض�ن. . .)

  (ب�ت املقدس)

  داود العارودي

كتاب جاء�ي من �ديب صاحب التوقيع واكتفيت بما �شرتھ ألنھ �و املقصود 

 أنھ موضوع قديم حديث ال يزال �ن، ولن يزال آخر الزمان، 
ً
باإلجابة، ورأيت حقا

رأة كما قال �ديب شت�ت من النقائض فامل صار للعودة إليھ وز�ادة القول فيھ

والصفات. وال غرابة عندي �� ذلك، ألن الغرابة إنما �� �� الصورة ال�� نتلقا�ا ول�ست 

  �� ا��قيقة ال�� تلقى تلك الصورة ع�� أبصارنا

فمن شاء ��ب واستغرب، ومن شاء نظر إ�� الس�ب فبطل عنده ال��ب، وعلم أن 

� إ�� باطن ال تناقض فيھ، ألنھ مف�وم ع�� الوجھ الذي النقائض �� الظوا�ر إنما تف��

وإنما  إذا عرف الس�ب بطل ال��ب كما قيل ن�ت�� إليھ، ول�س �و �� من��اه ببعيد

 من التفا�م ع�� ال��صية ��سانية،
ً
 �عرف الس�ب �� تناقض املرأة �لما اق��بنا أوال

) من التفا�م ع�� جوانب طبع املرأة، 
ً
) من ف�م �نوثة �� واق��بنا (ثانيا

ً
واق��بنا (ثالثا

  جمل��ا
ً
 واحدا

ً
فمصدر ا��طأ �لھ �� تصور (ال��صية ��سانية) أننا نتصور�ا ش�ئا
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أل��ا تنطوي �� اللغة تحت عنوان واحد. ولكن الواقع أن (ال��صية ��سانية) سواء 

ج�ولة �� الرجل أو املرأة �� أشياء ال تح��� تنطوي تحت �لمة معدودة ا��روف م

ف�� تختلف ب�ن حالة وحالة، وتختلف ب�ن سن وسن، وتختلف ع�� حسب  ا��دود

العالقة بي��ا و��ن �ذا ��سان أو ذاك ��سان، وتختلف ع�� حسب العلل والبواعث 

ف�� �� حالة الر��� والنعيم غ���ا �� حالة ال��ط والبأساء،  ال�� تحرك�ا إ�� �عمال

�� الك�ولة أو الشيخوخة، و�� �� معامل��ا لفر�ق من  و�� �� الشباب الباكر غ���ا

الناس غ���ا �� معاملة أناس آخر�ن، و�� إذ ت�بعث عن الطمع وا��وف غ���ا ح�ن 

فإذا صدرت ع��ا �عمال مختلفات فال ��ب �� ذلك،  ت�بعث عن النخوة وال��اعة

�ذا عن ال�ساء كما و�قال  أل��ا ال تأ�ي من مصدر واحد، وال تزال ل�ا مصادر متعددات

  يقال عن الرجال أو �طفال، بل كما يقال عن �شياء ال�� ل�س ل�ا حس وال مش�ئة

 �و قوة وضعف، و�و دواء نافع وسم ناقع، و�و لذيذ وكر�ھ، و�و 
ً
إن (الشواء) مثال

وس�ب ذلك أنھ قد يأ�لھ الطفل كما يأ�لھ الرجل، وقد يأ�لھ املر�ض  غال ورخيص

ح، وقد يجود صنعھ وقد �سوء �� يد الطا�� الواحد ع�� حسب كما يأ�لھ ال��ي

 �عد أيام
ً
وإذا جاز  اختالف �وقات و�دوات، وقد يؤ�ل من السفود أو يؤ�ل باردا

اختالف �ثر إ�� �ذا املدى �� صنف من الطعام ف�و جائز إ�� أ�عد من �ذا املدى �� 

  ل ح�نا��الئق ا��ية ال�� تتقلب ب�ن الدوافع والطبا�ع �

أما التفا�م ع�� جوانب طبع املرأة فنحن نق��ب منھ �لما أحضرنا �� أخالدنا �ذه 

 ا��وانب املتعددة وذكرنا أ��ا تجتمع �� وقت واحد و�عمل �� وقت واحد، فتأ�ي أعمال�ا

  متفقات أو متناقضات ع�� حسب الدوا�� والغايات

ب�ن جميع أفراد ذلك  فاملرأة من ج�ة فرد من أفراد نوع �ستقل بوجود�ا ا��اص

النوع، ف�� �نا �� مقام املناضلة عن استقالل�ا، أو مقام التضامن بالغر�زة النوعية 

  ع�� تباين �حوال والعالقات

واملرأة من ج�ة ثانية �� عضو �� ب�ية اجتماعية �� �مة أو املدينة أو القبيلة، و�� 

ك الب�ية �جتماعية صلة من ثم زوجة أو ب�ت أو أخت أو صاحبة عمل تجمع�ا بتل
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العرف أو القانون، وتلك صلة أخرى غ�� صلة الغر�زة النوعية أو صلة الفرد �سائر 

  �فراد الذي �شار�ونھ �� نوع واحد

واملرأة من ج�ة غ�� �ذه وتلك أن�� ل�ا تركيب حيوي ير�ط�ا بمخلوق آخر تنظر إليھ 

  ية �جتماعيةنظرة غ�� نظر��ا إ�� الفرد أو إ�� الشر�ك �� الب�

و�� من ج�ة أخرى أم تحب أبناء�ا بالغر�زة و�لفة، و�� �ائن �� من حيث �� وليدة 

ا��ياة �� جمل��ا أيا �ان النوع الذي ت�ت�� إليھ و�مة ال�� �ع�ش بي��ا والعالقات ال�� 

 ال ف�اك لبعض�م من �عض وال  تجمع�ا بالزوج أو القرابة أو البن�ن
ً
�� �ل أولئك معا

��اق ول�س من الضروري أن يتفق �ل أولئك �� الوقت الواحد ع�� اتجاه واحد، ألن اف

مطالب الفرد والزوجة و�م وا��ب�بة وال�ائن ال�� قد تتعارض �� مذا���ا و�� 

  مجتمعة �� ب�ية واحدة

ول�س من الضروري كذلك أن ت�ون املرأة أما بالفعل ل�شعر بحنو �مومة، أل��ا 

قبل أن يولد ل�ا �بناء، وقد ت�ون �م الوالدة أقل �� حنو�ا من مخلوقة لألمومة 

  الفتاة العذراء، إذا طرأ لألم الوالدة ما ت��ب ف��ا شعور �م�ات إ�� ح�ن

لدينا إذن فرد ير�د بفطرتھ الفردية أن �ستقل عن جميع �فراد �خر�ن سواء �انوا 

�ستقر فيھ �ذا الشعور الطبي�� ح��  من �باء أو �م�ات أو �زواج؛ فال يلبث أن

ينازعھ فيھ شعور �ن�� ال�� تر�د أن تنضوي إ�� رجل ��واه، وقد ينازع�ا شعوران بل 

أك�� من شعور�ن إذا �عددت الصفات ال�� �س��و��ا من الرجال وتفرقت بي��م ع�� 

  نحو يضلل �رادة و�ش�ت ��واء

 وع نزع��ا �نثو�ة ح�� ي��ز ل�ا ا��تمعوال تلبث أن �غالب استقالل�ا الفردي وتطا

بحكمھ الذي قد يخالف حكم�ا �� �ختيار وال��جيح، فيقود�ا إ�� ا��اه واملال و�� 

تنقاد إ�� الفتوة وا��مال، أو يلزم�ا الوفاء للزوج و�� تنظر إ�� رجل آخر نظرة �ن�� 

  ال�� سبقت بفطر��ا قوان�ن �مم وقواعد �داب

تحتال ع�� �ذه البواعث ح�� �غل��ا حنو �مومة ف��بط�ا بم�ان ال تود وال تلبث أن 

 غ�� بواعث ا��ياة 
ً
البقاء فيھ، أو ي��ض ال�ائن ال�� �� نفس�ا ��ضة ال تطيع باعثا
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تناقض ك�ذا ال ��ب فيھ وال  بمعزل عن نزوة �ن�� قانون ا��تمع وغرائز �م�ات

 ھ مرجعھ إ�� س�ب مف�وم موافق لسنة �حياءمباينة للمعقول؛ ألن �ل دافع من دوافع

  ثم يضاف إليھ تناقض آخر يرجع إ�� �عدد الدوا�� �� �ل صفة من �ذه الصفات

 شرح يطول بنا �� �ذا املقام
ً
فاملرأة  ونكتفي بصفة واحدة ألن توضيح الصفات جميعا

النعمة �� صفة �نوثة، و�� تنضوي إ�� الذ�ورة، تحب الرجل الكر�م ألنھ �غمر�ا ب

و�ر�ح�ا من شدائد الع�ش و�خص�ا بالز�نة ال�� تو���ا وتر��� ك��ياء�ا ب�ن النظ��ات 

 عما �� الكرم من مع�� العظمة و�قتدار
ً
  واملنافسات، فضال

ولكنك قد ترى �ذه املرأة �عي��ا تتعلق ببخيل ال ينفق مالھ ع�� ز�نة وال متاع، ف�ل �� 

  ل��يب؟ا �نحرافمناقضة لطبيع��ا �� �ذا 

كال: بل �� ال تناقض طبيعة الك��ياء نفس�ا ال�� ترض��ا عن كرم الكر�م؛ ألن املرأة 

 �ستك�� املال �� س�يل مرضا��ا، وم�� جرحت املرأة �� 
ً
يجرح ك��ياء�ا أن ترى رجال

ك��يا��ا أقبلت با�تمام�ا وحيل��ا وغواي��ا من حيث أصا��ا ذلك ا��رح املث��، ول�س 

  �تمام إ�� التعلق �� طبا�ع ال�ساءأقرب من تحول � 

 إ�� النقيض�ن �� ظا�ر �عمال، ولك��ما نقيضان ال 
ً
فال��عة الواحدة قد ت�ون س�يال

  يلبثان أن يتفقا و�توحدا عند املنبع �صيل، م�� عرفنا كيف ت�ت�� الردة إليھ

 كث��ة أما ف�م �نوثة ع�� جمل��ا فمن ا��ق أن نذكر أن �نوثة درجات، وأن ل�
ً
ا أطوارا

ب�ن الظ�ور والضمور. فل�ست �ل امرأة أن�� من فرع رأس�ا إ�� أخمص قدم�ا كما يقال 

 �� مع�� التعميم والشمول، أو ل�ست �ل امرأة أن�� مائة �� املائة كما يقول 
ً
قديما

 �ور�يون اليوم؛ بل ر�ما �انت ف��ا نوازع إ�� �نوثة ونوازع أخرى إ�� الرجولة، ور�ما

 بقوة �� الرجل الذي يظ�ر�ا ال ي�شابھ ف��ا جميع الرجال، ور�ما �انت �
ً
انت أنوث��ا ر�نا

�� �عض عوارض�ا الش�ر�ة وما شا���ا من عوارض ا��مل والوالدة أقرب إ�� �نوثة 

الغالبة أو أقرب إ�� الذ�ورة الغالبة، و�� العوارض ال�� �انت تحسب فيما م��� 

 من كالم ا��از، فأ
ً
 كالما

ً
صبحت اليوم حقيقة علمية من حقائق ا��اليا وفصال

 من فصول علم �جنة ووظائف �عضاء
ً
  مدروسا
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و�عد فاملرأة ��صية إ�سانية ال تنحصر �� لون واحد وال �ستغرق�ا ا��س �� عالقة 

واملرأة صفات متعددة أو أدوار كث��ة تتمثل ع�� مسرح النوع ومسرح ا��تمع  واحدة

واملرأة أنوثة ال �ستقر ع�� حال ب�ن ا��دة والفتور و��ن  ��ياةومسرح الطبيعة وا

فأي ��ب أن تختلف وت�ناقض �� ��ظة واحدة؟ إنما ال��ب أن  الظ�ور والضمور 

  تختلف البواعث و�سباب وال تختلف �عمال و�ثار

ومع �ذا كم يقول ال�ساء عن تناقض الرجال وال يخط�ن املقال؟ كم يقلن إن الرجل 

 كش�ر أمش�� ال تدري (�ال
ً
بحر املا��) ال �عرف لھ صفاء من �ياج؟ وكم يقلن إن فالنا

م�� ��ب فيھ �عاص��؟ وكم تقول إحدا�ن لألخرى: (حب�بك �� ليلك، عقرب �� 

  ذيلك؟) وكم ل�ن من أمثال �ذه �مثال مما ال يحفل بھ الرجال؟

بمقار�تھ من طر�ق التأث��. ولو إ��ن ال �عن�ن بمقار�ة الرجل من طر�ق الف�م كما �عن�ن 

 من �لغاز وأ��و�ة من أعاجيب 
ً
حاولن ف�مھ كما يحاولن التأث�� فيھ ��رجن بھ لغزا

  البحار �� قديم �سفار.
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  �عمار والتوار�خ �� ا��ا�لية

   

روى صاحب الطبقات الك��ى روايات كث��ة عن سن الن�� عليھ السالم يوم وفاتھ. 

  �س بن مالك أنھ عليھ السالم تو�� و�و ابن ست�ن سنةفروى عن أ

وروى عن �سود بن عامر �سنده أنھ عليھ السالم �عث و�و ابن أر�ع�ن ومات و�و ابن 

ست�ن و�عددت الروايات ال�� تقول ��ذه السن كما �عددت الروايات ال�� تقول بثالث 

  سة والست�نوست�ن سنة. وجاء �� رواية عن ابن عباس أنھ تو�� �� ا��ام

وعرض املؤرخون لسن عمر بن ا��طاب فذكر ابن قت�بة أنھ � مات �� ا��امسة 

  وا��مس�ن. وروى عامر بن سعد أنھ مات �� الثالثة والست�ن

وعرضوا لسن عمر بن العاص فقال النواوي إنھ مات �� السبع�ن، وقال الليث بن 

مات وسنھ مائة سنة. وقال أحمد  سعد وال�يثم بن عدي والواقدي وابن بك�� أنھ

  ال���� وغ��ه �سع و�سعون سنة. وقال السيوطي وغ��ه �سعون!

  �ذه روايات املؤرخ�ن الثقات لتوار�خ امليالد �� ا��ا�لية، وأي ميالد؟

ميالد صاحب الدعوة �سالمية ال�� بدلت وجھ الدنيا �عد أن بدلت وجھ البالد 

فاء �سالم وأش�ر ح�ام العالم �لھ ع�� إطالقھ؛ العر�ية؛ وميالد خليفة من أش�ر خل

وميالد قائد كب�� وسيا��� خط�� فتح مصر وفلسط�ن وأقام مع ب�� أمية أول دولة ذات 

  عرش �� تار�خ �سالم

 �� 
ً
وذلك �و مبلغ اليق�ن من توار�خ ميالد �ؤالء �عالم، ومن تقدير أعمار�م جميعا

لن��! وفرق ثما�ي سنوات �� عمر ا��ليفة! يوم الوفاة: فرق خمس سنوات �� عمر ا

  وفرق ثالث�ن سنة �� عمر القائد الكب��

ونق��ب من وج�تنا ف��وي أقوال املؤرخ�ن عن سن السيدة أم رومان زوج أ�ي بكر 

  الصديق وأم السيدة عا�شة �

ر�ع أو جاء �� �صابة: (قال أبو عمر �انت وفا��ا فيما زعموا �� ذي ا���ة سنة أ

خمس عام ا��ندق. وقال ابن �ث�� ست. . . . وا���� الذي ذكر ابن سعد وأخرجھ 



104 
 

البخاري �� تار�خھ عن مو��� بن إسماعيل عن حماد بن سلمة. . . . عن ع�� ابن ز�د بن 

عن القاسم بن دمحم قال: ملا دليت أم رومان �� ق���ا قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: من  جدعان

ن ينظر إ�� امرأة من ا��ور الع�ن فلينظر إ�� �ذه. . . وقال أبو �عيم �ص��ا�ي سره أ

قيل إ��ا ماتت �� ع�د رسول هللا ص�� هللا عليھ وألھ وسلم و�و و�م. . . وقال إبرا�يم 

ا��ر�ي سمع مسروق عن أم رومان ولھ خمس عشرة سنة، ومقتضاه أن ي�ون سمع 

إحدى من ال��رة، إ�� آخر ما جاء �� ترجمة أم  م��ا �� خالفة عمر، ألن مولده سنة

  رومان)

وذلك �و مبلغ املؤرخ�ن من تحقيق سن سيدة أصبحت زوج ا��ليفة �ول وحماة 

  الن�� عليھ السالم

 من وج�تنا ف��وى ما جاء �� �س�يعاب عن سن السيدة فاطمة الز�راء 
ً
ونق��ب أيضا

  إذ يقول:

ت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص واختلف �� الصغرى م��ما. وقد (�انت �� وأخ��ا أم �لثوم أصغر بنا

قيل إن رقية أصغر م��ا، ول�س ذلك عندي ب��يح. وقد ذكرنا �� باب رقية ما نب�ن بھ 

��ة ما ذ�بنا إليھ �� ذلك، وم��� �� باب ز��ب و�اب خديجة من ذلك ما فيھ كفاية. 

 يوجب أن وقد اضطرب مصعب والز��� �� بنات الن�� �
ً
 أي��ن أك�� وأصغر اضطرابا

  ال يلتفت إل��ا. . .)

ونروى ما جاء �� �صابة حيث يقول: (واختلف �� سنة مولد�ا فروى الواقدي من 

طر�ق ابن جعفر الباقر قال العباس: ولدت فاطمة والكعبة تب�� والن�� ملسو هيلع هللا ىلص ابن خمس 

املدائ��. ونقل أبو عمر بن عبيد هللا ابن دمحم بن سليمان بن وثالث�ن سنة و��ذا جزم 

جعفر ال�اش�� أ��ا ولدت سنة إحدى وأر�ع�ن من مولد الن�� �، و�ان مولد�ا قبل 

  البعثة بقليل نحو سنة، و�� أسن من عا�شة بنحو خمس سن�ن)

ناس أن يؤخذ بقولھ �� ذر�ة الن�� ومع�� �ذا أننا إذا أخذنا بقول العباس، و�و أو�� ال

عليھ السالم، ف�ناك فرق يبلغ ست سنوات ب�ن سن عا�شة كما يرو��ا �عض�م وس��ا 

  كما تخلص لنا من �ذا ا��ساب
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من تزوج  وجاء �� ترجمة ز��ب � كما روا�ا صاحب �صابة: (�� أك�� بناتھ وأول 

سن�ن. واختلف �ل القاسم قبل�ا أو  م��ن، ولدت قبل البعثة بمدة قيل إ��ا عشر

  �عد�ا. وتزوج�ا ابن خال��ا أبو العاص بن ر�يع الع�ش��. . .)

فقد بلغ �ختالف إذن �� ترت�ب �عمار أن ال �علم ع�� التحقيق من السابق ومن 

  التا�� من البن�ن والبنات، و�� ذلك ما يأذن بفرق س�ت�ن أو ثالث سنوات

د �� رواية أعمار النا���ن والنا��ات فوقفنا موقف ا��ذر من رأينا �ذا التفاوت البعي

  �ل رواية تخالف املعقول واملألوف وال دا�� ل��زم ��ا دون سائر الروايات

ورأينا أن التفاوت ع�� �ذا النحو �� سن السيدة عا�شة غ�� �عيد بل �و أقرب من 

من مولد الن�� أو مولد  ذلك إ�� �حتمال، ألن مولد السيدة عا�شة ل�س أو�� بالتحقق

عمر أو مولد أبناء الن�� و�ناتھ، وألن الرواة �نا ال يفضلون الرواة �ناك، وألن 

 ب�ن سبع و�سع سنوات عند ا��طبة. وجاء ابن �شام فقال: 
ً
�ختالف واقع فعال

�� (وتزوج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عا�شة ب�ت أ�ي بكر الصديق بمكة و�� ب�ت سبع سن�ن، و�

  ��ا باملدينة و�� ب�ت �سع سن�ن أو عشر)

واخ��نا رواية العباس ال�� يضاف فرق�ا إ�� �ذه السن ف��تفع إ�� الرا�عة عشرة أو 

  ا��امسة عشرة

وقابلنا ب�ن �عمار و��ن مناسبات الزواج فعلمنا أن السيدة خولة ب�ت حكيم اق��حت 

ة خديجة أل��ا رأتھ �� ب�تھ ع�� حال الزواج ع�� الن�� صلوات هللا عليھ �عد وفاة السيد

 وإن ش�ت 
ً
وحشة فقالت: (أي رسول هللا! أال تزوج؟ فسأل�ا من؟ قالت إن ش�ت بكرا

). . . و�� بالبدا�ة ال تق��ح عليھ �� تلك ا��الة خطبة ب�ت �� السادسة أو ما دو��ا 
ً
ث�با

  ليتم الزواج �عد ح�ن

 أن السيدة عا�شة �انت مخطو�ة ق
ً
بل ذلك ��ب�� بن مطعم و�و مشرك، وعلمنا أيضا

فلما خط��ا الن�� عليھ السالم قالت أم رومان زوج أ�ي بكر: إن مطعم بن عدي قد 

ذكر�ا ع�� ابنھ، ووهللا ما وعد أبو بكر وعدا قط فأخلفھ، فدخل أبو بكر ع�� مطعم 

  ابن عدي وعنده امرأتھ أم الص�� فقالت:
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خلھ �� دينك الذي أنت عليھ إن تزوج صاحبنا تد 1يا ابن أ�ي قحافة! لعلك مص��

  إليك؟) فانف��ت ا��طبة ع�� أثر �ذا ا��ديث

علمنا �ذا فأضفناه إ�� ما تقدم وخلصنا منھ إ�� أن السيدة عا�شة �انت أك�� من س��ا 

املرو�ة يومذاك (أل��ا إما أن ت�ون قد خطبت ��ب�� بن مطعم �عد أن بلغت سن 

 أن تنعقد ا��طبة ع�� �ذا ا��طبة و�� قرابة التاسعة أو الع
ً
اشرة، و�عيد جدا

التقدير مع اف��اق الدين ب�ن �سرت�ن، وإما أن ت�ون وعدت ��طي��ا و�� وليدة 

 عند ذلك، 
ً
 ب�ن �سر املتآلفة، وحي�ئذ ي�ون أبو بكر مسلما

ً
صغ��ة كما يتفق أحيانا

 أن �عد ��ا ف�� ع�� دين ا��ا�لية. . .)
ً
  و�س�بعد جدا

يخف علينا ح�ن قلناه إن الزواج قد جمع ب�ن املسلمات واملشرك�ن ��  قلنا ذلك لم

  أوائل ع�د الدعوة ا��مدية

ولكننا كنا �علم مع �ذا أنھ �ست�ناء ول�س بالقاعدة الشا�عة ا��مودة، وأنھ حصل 

�� أحوال خاصة ال يقاس عل��ا. وسرعان ما تبدل املوقف ف��ا ح�ن تبدلت تلك 

الن�� عليھ السالم قد تزوجت ابن خال��ا و�انت أول من تزوج من  �حوال. فز��ب ب�ت

 ع�� ا��الف املتقدم �� �عمار والتوار�خ، وما 
ً
بناتھ؛ ولعل�ا تزوجت قبل الدعوة قياسا

�و إال أن ت�سر للن�� أن يفرق بي��ا و��ن زوج�ا ح�� بادر إ�� التفرقة بي��ما �عد ج�د 

  ج�يد

ال�� نزلت �� صدد�ا آيات التحر�م القاطع لن�اح  والظا�ر الوا�� من املناسبة

 إ�� نفوس املسلم�ن وملا ت��ل �عد �ذه 
ً
املشرك�ن واملشر�ات أن �ذا الزواج �ان �غيضا

�يات. فقد جاء �� رواية أ��ا نزلت �� أ�ي مرثد الغنوي وقد �عثھ رسول هللا ص�� هللا 

 من املسلم�ن س
ً
. فسمعت بھ امرأة مشركة يقال عليھ وسلم إ�� مكة ليخرج م��ا ناسا

ً
را

ل�ا عناق �انت خليلتھ �� ا��ا�لية، فأتتھ فقالت: أال نخلو؟ فقال: و�حك يا عناق! إن 

�سالم حال بي�� و��ن ذلك؟ فقالت لھ: �ل لك أن ت��وج �ي؟ قال: �عم. ولكن أرجع إ�� 

                                                 
ُجُل ترك دینَھ ودَان بدین آخر . 1  صبَأ الرَّ
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�� رسوا هللا أعلمھ بما �ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص استأمره فلما ق��� حاجتھ بمكة وأنصرف إ

  من أمره ومن أمر عناق وسألھ: أيحل �� أن أتزوج�ا؟ ف��لت �ذه �ية)

 لھ وفضل�ا ع�� املشر�ات 
َ
وورد �� قول آخر أ��ا نزلت ألن عبد هللا بن رواحة تزوج أمة

ذوات أالحساب، فلغط بزواجھ من �مة �عض أ��ابھ ف��ل القرآن ينصفھ من 

  مة مؤمنة خ�� من مشركة ولو أ��بتكم)الئميھ (. . . وأل 

وظا�ر وا�� من �لتا املناس�ت�ن أن زواج املسلم باملشركة �ان موضع تردد و�ساؤل 

 عن الس�� إ�� زواج  قبل
ً
 عن زواج املسلمة باملشرك، وفضال

ً
نزول �يات فضال

  املسلمة باملشرك قبل بلوغ السن �سنوات �أنھ غنيمة يخ��� أن تفوت!

�انت خطبة جب�� بن مطعم قد تمت �عد ظ�ور الدعوة ا��مدية فما ومع �ذا لو 

الذي جد ح�� عادت أمھ تخاف من دين أ�ي بكر ع�� دين ولد�ا؟ ألم يكن أبو بكر 

 و�ان ا��وف ع�� ا��طيب أو�� وأحرى و�و طفل صغ��؟ أل�س �ذا وحده 
ً
مسلما

 ل��جيح ا��طبة قبل الدعوة كما قلنا �� كتاب (الصديقة
ً
  ب�ت الصديق). . .؟ �افيا

لذلك �لھ ر��نا أن السيدة عا�شة تجازوت الثانية عشرة ولم تنقص ع��ا يوم زفت 

  إ�� الن�� عليھ السالم

 من املزاعم 
ً
و�ان �� وسعنا أن نقف عند �رقام امل��ددة ونر�ح أنفسنا فال نفند ش�ئا

بالتاسعة أو ما  ال�� بنا�ا �عض امل�شر�ن واملس�شرق�ن ع�� تقدير السن عند الزواج

�ان ذلك  دو��ا، وقد �ان ل�ا من �ثر �� عقول أبناء �ذا ا��يل ما �علمھ �ل ذ�ي لب�ب

�� وسعنا وال ج�د فيھ علينا، ولكننا وصلنا بالقرائن املعقولة واملقابلة السا�غة إ�� 

ت��يح السن ع�� وجھ ال يأذن ألحد بالتمحل و�نتقاد، ولم نتوسل إ�� ذلك بإن�ار 

ة أو حديث أو أصل من أصول الدين، ولكننا تناولنا السنوات والتوار�خ بالشك آي

الذي �ستحقھ، و�� ت�سع �� أشيع الروايات لفرق السنة والس�ت�ن والعشر والثالث�ن. 

. . فماذا �� �ذا �لھ من دوا�� ال��و�ل والصر�خ؟ وما سر �ستماتة �� تخطئة �ذا 

عا�شة تزوجت �� السا�عة أو التاسعة ولم الت��يح و�صرار ع�� أن السيدة 
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قد زاد�ا إ�� عشر  -وال نذكر القياس و�ست�تاج  -تتجاوز�ا، مع أن النص املكتوب 

  سن�ن؟

أما دواعينا نحن ف�� تلك �سباب وتلك القرائن و�ل�ا مما يوافق الت��يھ الواجب ملقام 

  الرسول 

لسن دون غ���ا فعل��م �م أن وأما دوا�� املنكر�ن ال�� دع��م إ�� ���يل تلك ا

  يب�نو�ا و�نظروا أينا أقرب إ�� ال�� باإلسالم، وأحرص ع�� �عظيم ن�يھ عليھ السالم.
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  ردود وحدود

   

تناول الباحث الفاضل �ستاذ أحمد أم�ن بك موضوع الفردية و�جتماعية �� مقال 

  آخر بمجلة الثقافة فانت�� منھ إ�� قولھ:

ال القول �� �ذا املوضوع فسيح، ولفظ الفردية و�جتماعية يطلق ع�� معان (. . . ومج

كث��ة ي�شأ �سب��ا ا��الف ب�ن الكتاب �فرنج والعرب ع�� السواء. فالفردية ال�� 

عني��ا �� مقا�� السابق �� �نانية أو �ثرة، و�جتماعية �� الغ��ية و�يثار. وال شك 

التحديد �� أن الر�� �خال�� و�جتما�� سائر نحو  أن �ستاذين م�� �عد �ذا

�جتماعية ال الفردية. فمن أسباب ر�� الغر�ي�ن ع�� الشرقي�ن وع��م �جتما�� أو 

�عبارة أخرى شعور�م بوط��م وأم��م بجانب شعور�م ���ص�م. ومن �ذا الو�� 

 عن ال
ً
  وطن. . .)نظمت ا��معيات والنقابات، و�ذلت الدماء �� ا��روب دفاعا

 ع�� نوع النظام ا���ومي الذي 
ً
: (ع�� أن الفردية قد تطلق أيضا

ً
ثم استطرد قائال

يتمتع بھ الفرد بحر�تھ وملكيتھ وتجارتھ وما إ�� ذلك من غ�� أن تتدخل ا���ومة �� 

شأنھ إال عند الضرورة القصوى، وضده �جتماعية أو �ش��اكية، و�� �ذا املع�� 

 أخالف �ستا
ً
ذين، وأزعم أن العالم سائر إ�� �ش��اكية ع�� نحو ما، ومصداق أيضا

ذلك أن أعظم �مم الفردية �إنجل��ا أو أمر��ا تصطبغ نظم�ا من ح�ن آلخر بما يقر��ا 

  من �ش��اكية، فتتدخل �� تنظيم �قتصاد وتأخذ من الغ�� لتعطي الفق��)

فنحن �عيب أدب �نانية  وأحسب أننا متفقون �عد �ذا �� أك�� مراحل الطر�ق:

ا��دودة كما �عيبھ �ستاذ، و�و ع�� ما نرى يوافقنا ع�� أن �دب ا��ض مطلوب 

 غ�� معيب، و�ل منا يقدر الفائدة �جتماعية و�حب أن ي�ون لألديب س�م كب�� ف��ا

  وإنما ا��الف ع�� ما يظ�ر �� تقدير الدرجات

قول إنھ يخدم ا��تمع وال �ستغ�� فنحن �عطي الدرجة الك��ى لألدب ا��ض ون

ا��تمع عنھ بحال من �حوال، ألن التعب�� عن خوا�� النفس عالمة ��ية يدل 

وجود�ا ع�� سالمة الب�ية �جتماعية، كما يدل فقد�ا ع�� نقص أو عطب �� تلك 
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الب�ية. ول�س ع�� �ديب حرج أن يكتفي باألدب ا��ض الذي يق��ن بتلك السالمة؛ 

أحد غ��ه. أما البحث �� شئون املع�شة ومسائل �سعار  ذا أ�ملھ لم يقم بھألنھ إ

واملوارد و�جور ف�و بحث يحسنھ �قتصادي والسيا��� و�اتب ال��ف ا��اصة إذا 

  قصر فيھ �دباء

ولكن �ستاذ أحمد أم�ن �عطي الدرجة الك��ى لألدب الذي يبحث �� تلك الشئون، 

قدم من الفردية إ�� ا��اسة �جتماعية أو الو�� �جتما�� و�رى أن تار�خ ��سان يت

املو�ل بمسائل املع�شة وما إل��ا، و�ستدل ع�� ذلك بأمم الغرب واصطباغ النظم 

ألننا نرى أن  �نجل��ية و�مر�كية بصبغة تقر��ا من �ش��اكية و�� �ذا نحن مختلفون 

حار�ة �� ع��ة (ا��ر�ة الفردية) �� الع��ة ال�� خرجنا ��ا من ا��رب ب�ن �مم املت

  مقاومة الدعوة العنصر�ة ال�� يم�� ف��ا �فراد

 عن نفس�ا �� 
ً
فقد تب�ن ح�� الساعة من مجرى ا��رب العاملية أن أقوى �مم دفاعا

�مم ال�� تبلغ ف��ا ا��ر�ة الفردية مدا�ا، أو �� �مم ال�� �ع��ف للفرد بحقوقھ �� 

قد استعدت �ل  - و�� الناز�ة والفاشية  -األمم العنصر�ة جانب حقوق الدولة ف

�ستعداد ل��رب فلم تبلغ من غاي��ا �عض ما بلغتھ �مم الديمقراطية ع�� قلة 

استعداد�ا �� بداية أمر�ا. و�ذا مع نكران الفرد الشديد �� �مم العنصر�ة، 

  ل�ا ح�ام�ا املطلقون ومطالب��م �ل فرد �� الدولة بالفناء �� مش�ئة �مة كما يمث

فالصراع القائم اليوم �و أصدق امتحان للفردية �� م�افح��ا للعنصر�ة العمياء ال�� 

  تمحو حقوق �فراد

أما أن �مم الديمقراطية (تصبغ نظم�ا اليوم بصبغة تقر��ا من �ش��اكية وتأخذ من 

ل العنصر�ة، وأك�� الغ�� لتعطي الفق��) ف�ذا �� اعتقادنا أك�� �سليم للفردية من قب

  انتصار ��قوق الفرد إ�� جانب حقوق الدولة

فمع�� �ذا �لھ أن الفرد يجب أن �عرف جزاءه ع�� خدمة وطنھ، وأن �سيان حقوق 

الفرد �� إبان الصراع القومي أمر غ�� عادل وغ�� مش�ور، إذ الوطن ا��قيق بالدفاع 

  وال يظلمون  عنھ �و الوطن الذي ينصف فيھ �فراد من جميع الطبقات
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 أن (ا��قوق 
ً
ونقابل ب�ن �ذا و��ن (ال��رة الوطنية) �� ا��روب املاضية ف��ى جليا

الفردية) �� ال�� انتصرت �� ا��رب ا��اضرة إ�� جانب ا��قوق الدولية، وأن تار�خ 

��سان متجھ ال مراء إ�� �عظيم حر�ة الفرد وحقوق الفرد وترجيح ا��تمع ع�� 

  ا��تمع

  يتفاضالن �� تلك ا��ر�ة وتلك ا��قوق بمقدار ما 

وتقر�ر �ذه ا��قيقة م�م فيما نرى ملص��ة الدعوة ال�� يدعو إل��ا �ستاذ أحمد 

أم�ن. إذ نحن خلقاء أن �عرف �ن �ل نحن محتاجون إ�� مطالبة الدولة برعاية حق 

فرد �� الفرد أو محتاجون إ�� مطالبة الفرد بحق الدولة؟ و�ل التقص�� �ن آت من ال

  رعاية ا��قوق القومية أو من �مم �� رعاية ا��قوق الفردية؟

و�بدو لنا أن �ستاذ أحمد أم�ن يطالب �مم برعاية حقوق �فراد، ف�و إذن أقرب 

  إلينا أو نحن إذن متقار�ون 

وس�يلنا إذن أن �عظم إحساس الفرد بحر�تھ وحقوقھ وديونھ ع�� ا��تمع ح�ن 

ولعلم الكالم نص�بھ ��  ال خسارة �� �ذا ع�� �مم وال ع�� �فرادو  يطالب بديونھ عليھ

  مناقشاتنا اليوم مع نص�ب علم �جتماع أو فلسفة �داب والفنون 

فقد كتب إلينا �ديب الدمياطي �ستاذ طا�ر أبو فاشا �عقب ع�� ما نقلناه عن 

ي ي�تظر املذياع املعري �� �عض فصولنا ا��ديثة إذ نقول: (و�س�بعد التخيل الذ

ورسائل ال��ق ور�ائب ال�واء ون�اد نجزم أن أبا العالء لم يذكر السماع من �عيد 

و�نتقال �� �� البصر وسر�ان النار مئات الفرا�� إال ليقول إ��ا مستحيل من 

املستحيالت الكث��ة ال�� تتعلق ��ا قدرة هللا كما يتعلق ��ا وضع ا��سم�ن �� م�ان 

د �حاالت �� أقوال الفالسفة وم��م أبو العالء الذي ال يخلو أسلو�ھ واحد، و�و أ�ع

  من �غراب والت�سط ح�ن يتحدث إ�� غ�� الفالسفة من الفق�اء)

 �شبھ �عقيب �ديب الدمياطي جاء فيھ: (إن قدرة هللا 
ً
وقرأنا �� مجلة (دمياط) �عقيبا

  -�ستحيل أن تتعلق باملستحيل 
ً
ا إن �علقت بھ فإما أن تتعلق بھ أل�� -إال العادي طبعا

لتوجده أو لتعدمھ. فإن �ان �ول ف�و �ستحيل ألنھ لو وجد املستحيل ملا �ان 
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 كما يقول إخواننا علماء الكالم، وإن �ان الثا�ي 
ً
 أو جائزا

ً
، وال نقلب واجبا

ً
مستحيال

 ألنھ معدوم بنفسھ ولزم تحصيل ا��اصل كما يقول املت�لمون)
ً
  ف�و مستحيل أيضا

) لم نكن 
ً
و�عقي�نا ع�� �ذا التعقيب أن مراجعة كالمنا مرة أخرى �غ�� عنھ، ألننا (أوال

) لم ن�س أن الفالسفة 
ً
 –نت�لم عن رأينا بل عن رأي العرب �� رسالة �عي��ا و (ثانيا

)  -أبو العالء  وم��م
ً
يقولون إن وضع ا��سم�ن �� م�ان واحد أ�عد �حاالت و (ثالثا

ي يكتب بأسلوب �غراب والت�سط ح�ن يتحدث إ�� الفق�اء. أي إنھ حرصنا بأن املعر 

  �ع�� غ�� ما يقول، وأن رأيھ ال��يح غ�� رأيھ �� �ذه الرسالة �عي��ا.

ولكن ��سان قد  ومذ�بنا نحن �عد أن (إم�ان ما ال يمكن) ��� ال يقبلھ عقل ��سان

  �� يب�� عل��ا �ستحالةيحكم باستحالة أمر و�و مخطئ �� حكمھ لبطالن �سباب ال

ومثال ذلك من �ان يؤمن بأن �رض مسطحة تحد�ا آفاق السماء، فإنك لو قلت لھ: 

 لقال لك ع�� اليق�ن إنھ مستحيل 
ً
 و�عود شرقا

ً
�ل يمكن أن يذ�ب ��سان غر�ا

ولكنھ مخطئ �� ف�م �ستحالة، ألن �رض ل�ست مسطحة محدودة  ول�س �� �م�ان

��ا. بل �� كرة مستديرة تذ�ب إ�� مغر��ا فتعود من مشرق�ا، كما بآفاق مطبقة عل

وكذلك وضع ا��سم�ن �� م�ان. فإن استحالتھ  يحدث �ذا �ل آونة �� �ذه �يام

قائمة ع�� أن الفضاء ثالثة أ�عاد، فإذا ث�ت أن الفضاء أر�عة أ�عاد أو خمسة أو ستة 

ث�ت قول أي�شت�ن إن الزمان �عٌد تحيط باألجسام من غ�� جوان��ا ا��سوسة، أو إذا 

را�ع يحيط باألجسام �� التقاءات كث��ة، ف�نالك يتغ�� النظر إ�� استحالة وضع 

ا��سم�ن �� م�ان واحد، و��� أن (ي�ون ف��ا قوالن) ع�� لسان ا��ادين ال ع�� 

  لسان ال�ازل�ن �� فض املشكالت!

 اع وفلسفة �داب والفنون وللنحو نص�بھ كذلك مع نص�ب علم الكالم أو علم �جتم

فقد ظ�ر من العراق خازن آخر من أولئك ا��زنة الوا�م�ن الذين يحسبون أ��م 

 ليفتحوا و�غلقوا و�صرفوا و�منعوا و�قولوا بما 
ً
قابضون ع�� مفاتيح اللغة جميعا

يجوز وما ال يجوز وما يقال وما ال يقال، ول�س ل�م من محصول اللغة ما ينغلق عليھ 

  قفل واحد!
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ف�ذا ا��ازن الوا�م يقول �� خلط كث�� (إن املقابلة ب�ن الكفت�ن) ال يجوز، ومثل �ذا 

  ال يرد عليھ. وكفى

 باملراوحة أو الروح ال من الرواح ثم وثب إ�� ال��اوح. 
ً
و�قول و�و يرد علينا: (احتج أوال

، و�ذه عاقبة من يخطئ الصواب و�ر�د
ً
 �� القول وا�ما

ً
 و�� �ل��ما �ان مسقطا

��الص من �فراد با��طأ، فاملراوحة عمل فاعل واحد وال��واح عمل فاعل�ن أو أك�� ا

م��ما. فاالختالف واحد ال ي��اوح وحده، وكذلك ال يقال �ذا ال���ء ال ي�ساوى وال 

  يتماثل وال ي�شابھ) إ�� آخر �ذا اللغط ال��يب

، و�و بل يقال و�قال و�قا
ً
ل، وال يقال غ��ه �� وجوابنا ع�� (ال يقال) �ذه �سيط جدا

  �ذا املع��، وإليھ املثال

: (ال ي�ساوى القمر �� ليلت�ن وقد ت�ساوى الشمس �� برج�ن)
ً
  فيقال مثال

: (ال ي�شابھ الرجل �� عمر�ن، وقد ي�شابھ العمر �� رجل�ن)
ً
  و�قال مثال

  �سان)و�قال ع�� �ذا املثال: (ال يتماثل املرض �� ��سان وا��يوان، وقد يتماثل �� �

: (ال ي��اوح �ختالف ب�ن عصر�ن، ولكنھ قد ي��اوح ب�ن يوم�ن أو س�ت�ن)
ً
  و�قال أيضا

و�قال تقاضيا وتقاضاه، وتجاو�ا وتجاوب الصدى أو تجاوب امل�ان باألصوات، وتراميا 

وترامى ال��اب، وتدانيا وتدا�ى منھ، وغ�� ذلك كث�� مما فيھ قصد املفاعلة ول�س 

  ل����فيھ قصد التعاقب وا

وليعلم ذلك ا��ازن الوا�م �عد �ذا أن �ختالف مفرد ولكنھ يدل ع�� جميع 

ا��تلف�ن، فإذا قلنا تراوح �ختالف ف�و القياس كما يقول تراوح ا��تلفون وتقاتل 

  الناس وتباي�ت �مم و�عانق ���اب، وال ��اية ملا يقال من �ذا القبيل

��واد، بلغة العامة ال بلغة الضاد؟ يقال و�قال، وإن أفيقال �ذا إذن أو ال يقال يأ��ا ا

 منھ �� معناه، وما أنت بمستطيع.
ً
  استطعت فقل خ��ا
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  الشعر والدبابات

   

�راء �� �دب والشعر كث��ة يضل القارئ املبتدئ بي��ا فال يدري أ��ا املص�ب وأ��ا 

  ا��طئ وال �س�ل عليھ الفصل ب�ن �صيل م��ا والدخيل

أقرر �نا قاعدة مضمونة الصواب،  -ع�� تبع�� كما يقولون �� لغة السياسة  -� ولكن�

�ستطيع أن �عتمد عل��ا من شاء فيصون وقتھ و�ر�ح نفسھ من العناء، و��: أن أقرب 

 ال 
ً
�راء �� �دب والشعر إ�� ا��طأ �و الرأي الذي يفرض ع�� �ديب موضوعا

 ما �ان ذلك املوضوع من جاللة القدر، �عدوه، و�وج�ھ إ�� مطلب ينحصر فيھ، �
ً
ائنا

 ما بلغ ذلك املطلب من سعة �فق
ً
  و�الغا

وا��ياة أك�� من أن تنحصر �� غرض واحد أو �عتكف ع��  فاألدب �عب�� عن ا��ياة

سنة واحدة، فل�س أوسع من شعور �حياء با��ياة، ول�س أوسع من �عب�� الشعراء 

  والكتاب ع��ا

ب أنك مطالب بالكتابة �� شئون السواد ا��ا�ل ومحرم عليك أن خطأ أن يقال لألدي

 ال يف�مھ �ؤالء، ألن صعود ا��ا�ل إ�� طبقة العارف أكرم وأجدى 
ً
 أو ن��ا

ً
تخط شعرا

  ع�� ب�� ��سان من نزول العارف إ�� طبقة ا��ا�ل

و وخطأ أن يقال لألديب إن مسائل الع�ش �� موضوع الكتابة الوحيد �� �ذا الزمان أ

�� أي زمان. ألننا نكرم �ديب وال نرحم الفق�� ��ذا املذ�ب. فل�س من الكرامة لألدب 

 باملطاعم و�فران، ول�س من الرحمة للفق�� أن يق��� ��اره �� 
ً
 م��قا

ً
أن ي�ون فرعا

 كدح للع�ش من طر�ق البصر 
ً
 ليقرأه فإذا �و أيضا

ً
الكدح للع�ش ثم ي�ناول كتابا

  والبص��ة

 يخرج بك من نطاق ذلك وخطأ أي يقا
ً
ل لألديب إنك مقيد بأقاليمك فال تكتب حرفا

ال يقول ل�ا و�و �غرس�ا: �و�ي إقليمية  -ودع عنك �دب  -�قليم. ألن غارس البصلة 

وال �شب�� البصلة ال�� تن�ت �� خارج �ذا �قليم. ولكنھ �غرس�ا وتخرج �� ع�� ما 

ظن البصلة أقدر ع�� �ستقالل (بالتكيف) �شاء ل�ا ال��بة والنور وال�واء، وال ن
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�قلي�� من الفكرة ��سانية. فمن كتب �� مصر فلن ت�ون كتابتھ إال مصر�ة ولو 

�ان موضوع�ا قطب الشمال أو قطب ا��نوب، ولن يصبح �دب الذي يكتبھ 

  ولو أجراه �لھ ع�� النيل و��رام وال��راء ال��و��� املصري �قليم

ت �� مصر والشرق العر�ي بدعة ببغاو�ة من تلك البدع ال�� ال يدري ومنذ مدة شاع

فقالوا إن العصر عصر مخ��عات  قائل�ا نفسھ ماذا يف�م م��ا وماذا ع��� أن ترمي إليھ

  وحروب فال موضع فيھ للشعر والغزل وال لتوار�خ الشعراء والغزل�ن!

غرب تلقى ب�ن ح�ن وح�ن و�شاء املصادفات أن يلغط الالغطون ��ذه البدعة ومطا�ع ال

  بالدواو�ن ا��ديدة والنخب الكث��ة من أشعار القدماء وا��دث�ن!

 �ذا و�م أ��اب ا����عات وأول املصاب�ن أو املص�ب�ن بحروب الطيارات والدبابات

بل �شاء املصادفات أن نرى العشرات من �ذه الكتب �� مكتباتنا الشرقية، وأن 

ور�ية بي�نا لطبع ال�شرات الدور�ة، فإذا �� حافلة يتصدى ا��ندون �� ا��يوش � 

با��ديث عن الشعر و�دب وا��د والف�ا�ة، وإذا �� خالية أو ت�اد تخلو من تلك 

املوضوعات ال�� يخيل إ�� أ��اب البدع الببغاو�ة أ��ا دون غ���ا موضوعات الكتابة 

�يام مش�ئة لم ولكن املصادفات قد شاءت �� �ذه  �� عصور ا��روب وا����عات

  تكن تخطر لببغاء من تلك الببغاوات املسكينة ع�� بال

 بلسان املقال و�قول 
ً
ففي بر�د الش�ر املا��� وصل إلينا من لندن كتاب يقول كث��ا

 بلسان ا��ال.
ً
  أك�� من ذلك جدا

  صاحبھ (أز�ار أناس آخر�ن) ' هأي كتاب؟ كتاب مختارات شعر�ة سما

  ومن صاحبھ يا ترى؟

الببغاوات أدمغ��ا إن �انت ل�ا أدمغة تتعب فما �� بقادرة ع�� تخمينھ وال لتتعب 

ولكننا �عف��ا و�عفي غ���ا من ج�د التخم�ن فنقول ل�م: إن صاحب �ذه  املقار�ة منھ

ا��تارات �و املارشال و�فل حاكم ال�ند العام وقائد امليادين الذي عرفھ املصر�ون 

  د�ىوأبناء �مم العر�ية �� الشرق � 
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 أي وهللا �و القائد الكب�� �عينھ! �و الرجل الذي ال يصنع ���ء �� ميدان من ميادين

ا��رب إال سئل عنھ وسمع لھ رأي فيھ، �و الرجل الذي يحرك من الدبابات 

تك��ه وقعة  والطيارات واملدافع أضعاف ما تراه تلك الببغاوات رأي الع�ن من �عيد

فوق ذلك �ذه ا��تارات ال�� يرتض��ا �ديب الناقد وال  وتك��ه (الن�يوة) �� أع�ن الناس

ألن نبوغ القائد �� فنھ عمل عظيم، ولكنھ غ��  عمل لھ غ�� القراءة والكتابة و�ختيار

  ��يب

 ف�و نبوغھ �� الذوق �د�ي ومسا�متھ فيھ بالنص�ب 
ً
أما العظيم وال��يب حقا

النبوغ الذي ال تف�مھ الببغاوات وال  وذلك �و الرا�� وا�ساع وقتھ لھ �� أحرج �حوال

يف�مھ أ��اب البدع ممن ال يص��ون للعمل وال للكتابة وال للقراءة، ولك��م يجلسون 

�� مقاعد املعلم�ن ليقسموا �عمال ب�ن الكتاب والقراء والساسة والقواد، و�ل من 

  خلق هللا وما خلق هللا �� مل�وت هللا!

ا��ندي، ونماذج أخرى يقرأ�ا محب الطبيعة ومحب  ب�ن قصائد الكتاب نماذج يقرأ�ا

�سفار، ونماذج يقرأ�ا العاشق و�قرأ�ا الف�� والعذراء، وم��ا �� الكتاب مئات تمت�� 

��ا صفحاتھ ال�� تر�ى ع�� �ر�عمائة، وواحدة م��ا تكفي لسؤال الببغاوات عن م�ا��ا 

لة الفتاة ا��تضرة إ�� من زمان الطيارات والدبابات، و�� قصيدة توسون عن رسا

  حبي��ا حيث يقول:

  (ماذا أقول ��ب�ب فؤادك الصدوق أي��ا الفتاة ال�� تودع �ذه الغ��اء؟

  (ماذا أقول ل��ب�ب يوم تنض�ن عنك كساء ا��ياة؟)

(قو�� لھ: �� �ذا ا��انب من وراء الق�� نحن العذارى ال ندري كيف ت�ون ا��ياة مرة 

  رة الفراق)التناول، ثم ت�ون �عد ذلك م

  ماذا أقول ��ب�ب فؤادك الصدوق ح�ن أراه؟

  ماذا أقول لھ وقد أطبقت عي�يك ع�� الظالم؟
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قو�� لھ ح�ن تفارق�ن سر�ر العذراء الذاو�ة: إ��ا �ن تراك بنور الضم�� وقد عميت 

ماذا أقول ��ب�ب فؤادك الصدوق وأنت تضعف�ن عن نزر الكالم؟ ماذا أقول  العينان

  ع�� وادي ا��مام؟ بلةلھ أي��ا املق

قو�� لھ وأنا أجا�د الشفت�ن بختام �ل كالم: إن ال�� أحبتك أمس ب�ل ما ف��ا من حياة 

  تحبك اليوم ب�ل ما ف��ا من موت!)

�ذا نموذج من نماذج مختلفات �� الكتاب، ال حاجة بنا أن �سأل عصر الطائرات 

ن الرجل الذي اختار�ا لھ والغارات ا��و�ة ع��ا أو نلتمس ل�ا جواز الدخول فيھ، أل 

ع�� �قل حقوق �� الطيارات توازن أضعاف ا��قوق ال�� تدع��ا الببغاوات �دمية، 

  السيما و�� بحمد هللا ببغاوات ال تط��!

وقد جاءنا �� ال��يد نفسھ كتاب دوري �س�� (أور�ا) �ع�� ب�شر �نباء الثقافية 

�رب ا��اضرة، فإذا �� صفحاتھ ا��تارة و�جتماعية عن القارة �ور�ية �� إبان ا�

صفحة عنوا��ا (قارة من الشعراء)، ومطلع�ا �غ�� عن سائر�ا، حيث يقول مقدم�ا �� 

  بضعة سطور:

�� �ذه الظلمة الدمو�ة أ��ا حفزت القرائح من �ل  -واملعز�ة  -(إحدى الظوا�ر البارزة 

ة تزدحم �شعر ال�واة كما طراز إ�� معا��ة القر�ض. . . و�ذه ��ف ا��يوش املتحالف

تن�شر ال��ف السر�ة �� القارة ب�ن �مم املق�ورة، وف��ا قصائد ال تح��� ي��نم ف��ا 

  أ��ا��ا بما طلب ل�م من �غمات التحدي والص�� ع�� البالء)

�ذه ا��قائق ال�� نلفت إل��ا �نظار من ح�ن إ�� ح�ن �� أنفع ا��قائق �دبية لقراء 

ألننا قد برمنا �عصر ا��مود ورجونا أن �سرع ا��طى �� عصر  ونةالعر�ية �� �ذه � 

  وما �و ا��مود �� لبابھ؟ الطالقة والتجديد

و�ذا ا��مود �عينھ �و الذي  ق محدودا�و ضيق �فق أو �و حصر ا��ياة �� نط

يتخبط فيھ ببغاوات البدع، و�م يحسبون أ��م مجدون وأ��م يخرجون بالشرق 

  غ�� زمان ا��موداملسك�ن إ�� زمان 
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�ذا الضيق الو�يل �و الذي �ستقرون فيھ أو يرجعون إليھ ح�ن يقولون و�عيدون: 

نحن �� عصر العلم فدعونا من �دب! نحن �� عصر النار وا��ديد فدعونا من الفن 

وا��مال! نحن �� عصر الطيارات فدعونا من القصائد والشعراء! نحن �� عصر 

  ا��يال! ا��قيقة فدعونا من

وحقيقة ا��قائق الك��ى أن العصر الذي يحصر ا��ياة �� نطاق واحد �و أخبث 

العصور وشر العصور وأ��ف العصور، وأن ال�مجية �� عصر�ا ألصدق وأشرف 

منھ أل��ا صادقة �� اندفاع�ا ولو �� الظالم، و�ذه العصور ال�� يصفو��ا تضيق 

  بفسيح الطرق و�� �� النور 

قال بالعلم دون �دب أو با����عات دون �خيلة وا��واطر إن الغرب لم �غلبنا ألنھ 

فليكن �ذا شعارنا �� ��ض�نا ف�و آمن .  النفسية، ولكنھ غلبنا ألنھ وسع نطاق ا��ياة

شعار وأنبل شعار. وسعوا أفق ا��ياة وال تضيقوه وأنتم ع�� ثقة من صواب ما 

�و كالم كسا�� م�زول�ن ال �عملون وجدوى ما �عملون. أما (خذوا �ذا ودعوا ذاك)، ف

يص��ون للعلم وال لألدب، وال يف��ون مع الطيارات وال مع ا��م�� والبغال، وال يزالون 

يج�لون ما يقولون ثم ال يتوارون بج�ل�م عن العيون بل يتحلون بھ حلية الفخار 

  و���زون للتعليم والتنديد!
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  �عليم ا���س�ن

   

�ا شأن ال يدانيھ شأن �� قرارات ال��بية ا��ديثة أمر ا���ومة من القرارات ال�� ل

الروسية �خ�� بالفصل ب�ن ا���س�ن �� دور التعليم �عد أن مزجت �ذا التعليم �ل 

املزج سنوات متواليات ع�� أساس املبدأ الشيو�� املعروف الذي فحواه أن الرجل 

  والنفسيةواملرأة م�ساو�ان �ل املساواة �� املل�ات العقلية 

وقد عللت �شرة �خبار ا���ومية ال�� أذ�عت بواشنطون �ذه التفرقة فقالت ما 

خالصتھ إن التجارب الطو�لة �� �عليم الص�يان والبنات قد دلت ع�� فارق وا�� 

 
ً
 ب�نا

ً
بي��م �� الثانية عشرة أو الثالثة عشرة وما حول�ما. ف�انت النتائج تختلف اختالفا

�ود، و�ظ�ر �ذا �ختالف �� طاقة العمل عند الص�� الب�ت ومع مع وحدة السن وا��

  �عدد التجارب والب�ئات

واملعلوم أن عدد الص�يان والبنات الذي يقع تحت املالحظة ا���ومية �� املدارس 

الروسية أك�� عدد يت�سر أل��اب مذا�ب ال��بية �� قطر من �قطار، فإن رعايا 

 إ��  ا���ومة الروسية يتجاوزون مائة
ً
 يذ�ب أبناؤ�م و�نا��م جميعا

ً
وخمس�ن مليونا

املدارس �بتدائية من سنوا��م الباكرة، و��شأ �ؤالء �بناء والبنات �� ب�ئات الشمال 

وا��نوب، و�� مدن الصناعة وقرى الزراعة و��ن الشعوب �ور�ية و�سيو�ة ع�� 

 ف�� السواء. فإذا �عذر �نتفاع بخلط التعليم ب�ن ا���س�ن 
ً
�� �ذه الب�ئات جميعا

تجر�ة ال �عدل�ا �� الوفاء والتمحيص تجر�ة أخرى يملك�ا أ��اب مذا�ب ال��بية �� 

  عصرنا ا��ديث

و�ضاف إ�� �ذا أن املشرف�ن ع�� التعليم بالبالد الروسية ل�م مص��ة و�وى �� إثبات 

نون ع�� �ذه املساواة ال�املة ب�ن ا���س�ن �� جميع املل�ات و�عمال، أل��م ي�

 كث��ة ت�ناول �سرة وتوز�ع العمل وحقوق السياسة، بل ت�ناول أساس 
ً
املساواة نظما

املذ�ب الشيو�� �لھ �� مواقع ا��الف ب�نھ و��ن سائر املذا�ب �جتماعية، ف�م ال 

يفرقون ا���س�ن �� مرحلة من مراحل التعليم إال إذا بطلت عند�م �ل محاولة 
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ثبات ال�شابھ الذي ينفى �ل فارق من الفوارق ب�ن الص�يان للتوحيد والتوفيق وإ

  وال�ساء والبنات أو ب�ن الرجال

ل�ذا نقول إن قرار ا���ومة الروسية بالفصل ب�ن ا���س�ن �� دور التعليم لھ شأن ال 

يدانيھ شأن �� قرارات ال��بية ا��ديثة، و��ب�� أن يلتفت إليھ النظر فيھ �ل مشتغل 

لكبار من ا���ومي�ن وغ�� ا���ومي�ن، بل �عتقد أن املسألة يحق ل�ا بتعليم الصغار وا

�لتفات وإ�عام النظر �� نطاق أوسع من نطاق املدارس �بتدائية أو نطاق البحوث 

ال�� �ع�� بالص�يان والبنات. ألن الفارق إذا وجد �� الب�ية ال يوجد �� زمن و�ختفي �عد 

جود قائم �� دخائل الب�ية وأعماق�ا، وإن تفاوتت ذلك أو قبل ذلك �� أزمان، بل �و مو 

  درجات ظ�وره ب�ن ح�ن وح�ن

ولقد �ان أناس من أساط�ن علم النفس وأئمة املذا�ب الكب��ة فيھ ب�ن علماء العصر 

ا��ديث يقار�ون �ذه املسألة ا���� �عناية دون العناية ال�� ي�ب�� ألمثال�ا وت�ب�� ل�م 

صل ب��ذيب النفوس ومص�� �جيال، وال نحا��� من و�م يطرقون املباحث ال�� تت

�ؤالء أمثال (ألفرد أدلر) الذي خطر لھ أن يناظر (فرو�د) �� دراساتھ النفسية 

املش�ورة، و�� �� تار�خ املعرفة ��سانية فتح من أعظم الفتوح. فأدلر يقول �� 

امل�شآت ال�� موضوع �عليم ا���س�ن، من كتابھ عن ف�م الطبيعة ��سانية (إن أ�م 

  أقيمت لتحس�ن العالقات ب�ن ا���س�ن ما أ���� للتعليم املش��ك بي��ما)

 كما ل�ا أصدقاء)
ً
  ثم يقول (إن �ذه امل�شآت ال تقابل باتفاق �راء. ألن ل�ا خصوما

خالل التعليم  - (فأصدقاؤ�ا يجعلون أقوى بر�ان ل�م ع�� صالح�ا أن ا���س�ن 

الفرص ليف�م �ل م��ما صاحبھ �� السن الباكرة فيق��� تنف�� ل�ما  -املش��ك بي��ما 

�ذا التفا�م ع�� املوروثات الو�مية و�منع عواق��ا الضارة ج�د املستطاع. أما 

خصوم�ا فيجيبون عادة بأن الص�يان والبنات ي�ونون �� سن املدرسة قد بلغوا من 

 يز�د الشعور بھ و�ن�باه إليھ عند �ختالط �� م
ً
ع�د واحد. ألن الص�يان �ختالف حدا

يحسون أ��م مر�قون، و�داخل�م �ذا �حساس مما �شا�د ع�� البنات من أ��ن 

أسرع �� النمو الذ��� خالل �ذه السن الباكرة. فإذا اضطر �ؤالء الص�يان إ�� 
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ا��افظة ع�� مز���م وإقامة ال���ان ع�� تفوق�م بدا ل�م فجأة ال محالة أن مز���م �� 

  � إال فقاعة صابون ما أس�ل ما تنفجر وتزولا��قيقة إن �

(و�قول �عض الباحث�ن غ�� �ؤالء إن الص�يان �� املعا�د املش��كة يقلقون أمام 

  البنات و�فقدون كرام��م �� نظر أنفس�م

(وال محل للشك �� اشتمال �ذه �قوال ع�� نص�ب من الصدق والرجاحة، ولك��ا لن 

 �أنھ ميدان للتنافس بي��ما ع��  تصمد لالختبار إال إذا نظرنا إ��
ً
�عليم ا���س�ن معا

قصب السبق �� امللكة والكفاءة، و�� نظرة و�يلة إن �ان �ذا �و غرض التعليم عند 

 أفضل من 
ً
�ساتذة والتالميذ. وما لم نوفق إ�� أساتذة يرون �� التعليم املش��ك رأيا

ع املقبل ب�ن ا���س�ن �� اعتقاد�م أنھ س�يل إ�� التدرب ع�� التنافس أو التناز 

ا��تمع، ف�ل محاولة للتعليم املش��ك فاشلة إذن ال محالة، ولن يرى خصومھ من 

 ع�� صوا��م بما أصابھ من إخفاق)
ً
  النتائج ا��تومة إال دليال

ثم �ستطرد أدلر فيقول: (وما أحوجنا إ�� خيال شاعر لتصو�ر ا��الة �ل�ا �� صور��ا 

اإلشارة إ�� املواضع البارزة م��ا، وم��ا أن الفتاة الناشئة ال��يحة. فلنقنع من ثم ب

 عن الرغبة 
ً
 ما قلناه آنفا

ً
 تصرف من �شعر بالضعة، و�صدق عل��ا تماما

ً
تتصرف فعال

�� التعو�ض عند ابتالء ��سان بذلك الشعور. وإنما الفارق �نا أن شعور الضعة 

 يدعو مفروض ع�� الفتاة بحكم ب�ئ��ا، وأ��ا �ساق إ�� �ذ
ً
 حث�ثا

ً
ا �تجاه سوقا

 إ�� تصديق �ذه الضعة ف��ا، ول�س ل�ذا الو�م من 
ً
الباحث�ن ذوي النظر الثاقب أحيانا

ن�يجة إال الن�يجة ال�� يندفع إل��ا ا���سان ح�ن يت��الن خطط ال��احم والتنافس 

  ال�� �شغل كال م��ما �غ�� ما �عينھ وما يص�� لھ. . .)

�التھ فيما ع��� أن يص�ب التعليم املش��ك من عوارض �ذه تخر�جات أدلر وتأو 

النجاح أو الفشل قبل أن يوضع �ذا التعليم موضع التجر�ة �� نطاق واسع كنطاق 

  املدارس الروسية

فقرار املشرف�ن ع�� �عليم ا���س�ن �� روسيا مفيد �� استدراك �ذه التأو�الت 

  املزعومة والتخر�جات قبل أن توغل �� طر�ق�ا إ�� تلك النتائج
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إذ ال يمكن أن يقال إن فصل ا���س�ن �� املدارس الروسية نا��� من شعور الضعة 

 
ً
املفروض ع�� الفتاة أو الب�ت الصغ��ة، ألن ال�ساء الروسيات من سن �ر�ع�ن فنازال

قد �شأن ع�� عقيدة ال�ساوي ب�ن ا���س�ن ولم تفرض عل��ن الب�ئة عقيدة غ���ا منذ 

ن. ولو غال الدعاة الروسيون إ�� أحد الطرف�ن ��از أن ي�ون أعي��ن إ�� �  فتحن

غلو�م �� تقر�ر �ذه العقيدة وتوكيد�ا ال �� إدحاض�ا وإضعاف�ا، فل�ست �ناك 

ضعة مفروضة ع�� الفتاة بحكم ب�ئ��ا، وال يوجد �ناك من �سوق�ا إ�� �ذا �تجاه 

 يو�م الباحث�ن ذلك الو�م الذي (تو�مھ) أدل
ً
 حث�ثا

ً
  ر من �عيدسوقا

ومع �ذا ��ل الباحثون الروسيون أن الفرق حاصل ب�ن ا���س�ن �� أدوار التعليم، 

وتب�ن ل�م أن الص�� من سن العاشرة إ�� الرا�عة عشرة �عا�ي من تجميع القوى �� 

بي�تھ عناء يثقل عليھ فيبطئ نموه �عض �بطاء، وع�� خالف �ذا يطرد النمو �� 

 عن استعداد الف�م البنات ب�ن العاشرة والرا�
ً
عة عشرة ف��دن �� الوزن والطول فضال

  واملعرفة

ثم يأ�ي دور الص�يان ب�ن الرا�عة عشرة والسا�عة عشرة فإذا �م الذين �سبقون 

البنات �� الوزن والطول و�ستعداد للف�م واملعرفة. فال يتأ�ى و�ذه �� الفوارق ب�ن 

 واحدة و�جاري �عض�م ا���س�ن من العاشرة إ�� السا�عة عشرة أن يتل
ً
 دروسا

ً
قوا معا

 �� مضمار واحد
ً
  �عضا

وعدا �ذا يأ�ي دور آخر و�و دور التفك�� �� الفوارق ب�ن عمل الرجل واملرأة �� ا��ياة. 

إذ ل�س من املستطاع أن يناط ��ما عمل واحد يؤديانھ ع�� نحو واحد من القابلية 

  والكفاءة.

نون من الدر�ة الر�اضية العسكر�ة و�م فالرجال �عدون ل��ندية و�در�ون ع�� ف

 �عملن للدفاع عن أوطا��ن �� ا��يوش. فإن 
ً
فتيان صغار؛ وال يقال إن ال�ساء أيضا

الواقع أن الوظائف موزعھ ب�ن الرجال وال�ساء ح�� �� ميادين القتال، فال تناط 

ا شا�ل�ا بال�ساء إال �عمال ال�� توائم�ن �أعمال التمو�ن واملواصالت والتمر�ض وم

  مما يباشرنھ وراء خطوط النار
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وكذلك ال تناط ��ن �� تحض�� الذخ��ة و�س��ة إال �عمال ال�� يطق��ا دون �عمال 

  الك��ى ال�� ال يص��ن ل�ا وال تناط �غ�� الرجال

وكما ي�ب�� أن �عد الرجال ل��ندية ي�ب�� أن �عد ال�ساء لألمومة وما يتصل ��ا من 

ت�شئة والعناية بال��ة والغذاء، وم�ما يكن من ال�سو�ة ب�ن �باء فنون ال��بية وال

و�م�ات �� تبعة �بوة و�مومة فلن تل�� �ذه ال�سو�ة �ل فارق ب�ن �ب و�م �� 

  ال�شأة و�ستعداد

ولقد جرب فصل ا���س�ن بضعة أش�ر فظ�ر أثر �ذه التجر�ة �� ز�ادة التجا�س 

ن واملتعلمات، وأمكن أن �ستفيد الص�يان والبنات خ�� ب�ن صفوف املتعلم� والتوازن 

  فائدة من �ل ف��ة ي�شا��ون ف��ا وال يتفاوتون 

ولم يزل أساتذة ال��بية �نالك حر�ص�ن ع�� مذ���م املع�ود من ال�سو�ة ب�ن ا���س�ن 

و�ما مف��قان. فقال سولوخ�ن مدير إحدى املدارس بموس�و إن �ذا التفرقة ال تفيد 

التمي�� (ألن البنات والص�يان �� مدارسنا يتلقون وس�تلقون طبقة واحدة التفضيل و 

من التعليم والتدر�ب، و�ؤ�بون أ�بة م�ساو�ة لنصي��ما من عمل ا��ياة و��شئون 

  ع�� عقيدة الت�افؤ ب�ن ا���س�ن)

ونقول نحن إن عقيدة الت�افؤ ال ��م �� �ذا املوضوع ما بقى الفارق ب�ن الرجل واملرأة 

 لھ حسابھ الصميم �� مراحل التعليم من الطفولة إ�� �� ا
ً
لب�ية والوظيفة محسو�ا

  الشباب

فل�ست املسألة ال�� نحن بصدد�ا مسألة تقدير املنازل واملراتب �� ديوان من دواو�ن 

ال�شر�فات، ولك��ا �� مسألة القيام بأعمال الرجال وأعمال ال�ساء ع�� الوجھ 

�� ا��قيقة ال�� ي�ب�� أن يتلقف�ا ببغاوات الصا�� ل�ل من ا���س�ن، و�ذه 

الصيحات ا��ديدة �� �ذا الشرق املسك�ن. فرب بدعة جديدة �� أعرق �� الغباء 

  وضيق العطن و��ولة الو�� من أعرق ج�االت القرون �و��

فمن شاء من ببغاوات الصيحات ا��ديدة عندنا أن يقال لھ إنھ (ع�� آخر طراز) 

 أو �عد ذلك بألف سنة أو ألف�ن 1944ر طراز يختاره �� سنة فليكن كما شاء ع�� آخ
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إنما عليھ أن يردد صيحاتھ الببغاو�ة �� �قفاص ال�� تليق ��ا، وال يتجاوز�ا إ�� 

  حقائق ا��ياة وقواعد �راء ال�� تناط ��ا مصائر �جيال

   

  

  

  

  مسألة ا���س�ن

   

ذي أمرت فيھ بفصل الص�يان �� مقالنا املا��� عرضنا لقرار ا���ومة الروسية ال

والبنات �� �عض مراحل التعليم، ألن الذ�ور و�ناث يختلفون �� استعداد النمو ما 

ب�ن العاشرة والسا�عة عشرة، فيبطئ ت�و�ن الذ�ور ما ب�ن العاشرة والرا�عة عشرة 

و�سرع ت�و�ن �ناث، ثم يبطئ ت�و�ن �ناث ما ب�ن الرا�عة عشرة والسا�عة عشرة 

و�ذا مع اختالف �عداد للمستقبل �عد ان��اء الدراسة. فالذ�ور  ع ت�و�ن الذ�ور و�سر 

�عدون ل��ندية و�ناث �عددن لألمومة، و�لتا الوظيفت�ن تدعو إ�� �عليم خاص ال 

  �ش��ك فيھ ا���س �خر وال يفيده أو يفيد �مة أن �ش��ك فيھ

الب�ية ال يوجد �� زمن و�ختفي �عد  وقد قلنا �� التم�يد لذلك: (إن الفارق إذا وجد ��

ذلك أو قبل ذلك �� أزمان. بل �و موجود �� دخائل الب�ية وأعماق�ا، وإن تفاوتت 

  درجات ظ�وره ب�ن ح�ن وح�ن)

و�ذا الذي نر�د أن نتوسع فيھ �عض التوسع �� �ذا املقال. ألن �ختالف ب�ن العاشرة 

م يكن �ناك اختالف مستقر �� والسا�عة عشرة ما �ان ليظ�ر �� �ذه السن لو ل

 من ساعة امليالد بل من قبل ساعة امليالد. فالب�ية قبل العاشرة 
ً
أجزاء الب�ية جميعا

�انت مختلفة �� خاليا�ا ودقائق�ا ما �� ذلك أقل ر�ب، ولوال ذلك ملا �شأ �ختالف �� 

  �ستعداد ح�ن �شأت دوا�� ظ�وره
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 �عد السا�عة عشرة وإن تواري �عض كذلك يظل �ستعداد العق�� وا��سدي مخت
ً
لفا

 ومصادفة بل يختلف لغرض باق �و 
ً
التواري �� بقية أدوار ا��ياة. ألنھ ال يختلف عبثا

  املقصود ال شك باالختالف �� مدى تلك السنوات

و�ذه حقيقة �ستطيع العلم أن يفسر�ا ولكنھ ال �ستطيع أن ينف��ا و�منع�ا بحال من 

  منع�ا من وراء سلطان العلم والعلماء�حوال. ألن نف��ا أو 

فاالختالف ب�ن ا���س�ن �� الطاقة وامللكة موجود من زمن قديم، ونتائج �ذا �ختالف 

�� ا��ياة العامة وا��ياة ا��اصة موجودة كذلك منذ زمن قديم، وغاية ما ي�تظر من 

ولكنھ ينقض العلم أن يفسر لنا أسباب �ذا �ختالف أو يفسر لنا دالالتھ ومعانيھ، 

وجوده أو �ع��ف بوجوده ثم ينفي داللتھ �� املا��� ووج�تھ ��  نفسھ ح�ن ينفي

  املستقبل، فل�س للعلم وال للعلماء �ذا السلطان

ع�� أن اختالف ا���س�ن �� الطاقة وامللكة سابق الختالف�ما �� نوع ��سان. فال 

ول�ست حقوق �ناث مساو�ة ��قوق مساواة �� ا��يوانات العليا ب�ن الذ�ور و�ناث، 

الذ�ور �� تلك ا��يوانات، إن �� التعب�� �نا ب�لمة ا��قوق. ولم �شا�د قط جماعة 

من ا��يوانات �جتماعية تقود�ا أن�� أو تحتل م��ا محل الزعامة كما تفعل الذ�ور، 

 شاءولم �شا�د قط أن�� �ست�بع ل�ا طائفة من الذ�ور، لتختار م��ا ما �شاء ح�ن �

والعلم ال �ستطيع أن ينكر �ذا وال �ستطيع أن يجرده من الداللة، وال �ستطيع �عد 

�ذا وذاك أن يزعم أن ا��يوان يحتاج إ�� التنوع �� وظيفة ا���س�ن وال يحتاج إل��ا 

  ��سان.

ع�� أن العلم قد أخذ منذ سنوات قليلة �� كشف �ذه ا��قيقة من م�ام��ا �و�� ال�� 

�ختالف �� القدرة ��شائية �ان من أبدأ البداءات ب�ن خاليا التذك��  تب�ن لنا أن

وخاليا التأن�ث، ونحسب أن العلماء واصلون إ�� فصل ا��طاب �� �ذا الباب �عد 

بضع سنوات، فيبطل يومئذ محال الدعاة الذين �عمون أو يتعلمون عن ا��سوس 

 من ������م �ذه املذا�ب أل��م ���رون حقائق ا��ياة ملذا���م العوجاء، بد
ً
ال

  ��قائق ا��ياة
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ا���س) من تجارب ا��اليا ��  فسيولوجيةوحس�نا أن نقرر �نا ما أث�تھ الباحثون �� (

كال ا���س�ن. ف�ذه التجارب تث�ت أن عوامل الذ�ورة إ�شائية، وأن عوامل �نوثة 

ة. فا��زء الذي سلبية تا�عة أو �� ع�� وجھ من الوجوه بمثابة اختفاء عوامل الذ�ور 

�ستأصل منھ خص�تھ يضمر وال ت�بعث فيھ دوا�� النماء، وال يحدث مثل �ذا �� أنثاه 

إذا نزع م��ا املبيض ولو من أوائل الطفولة، ألن نمو�ا �نثوي ال يحتاج إ�� عامل 

  مضاف من عوامل ��شاء

طبيعة الذ�ورة ومع �ذا ال نحسب أن �مر ي��ئنا إ�� امليكرس�وب وا��اليا لنعلم أن 

تقت��� �رادة �يجابية وأن طبيعة �نوثة تقت��� املطاوعة واملتا�عة وما يم��ج ��ما 

  من ا��الئق وال��عات

فالذ�ور �� جميع ا��يوانات �� ا����دة الطالبة و�ناث �� جميع ا��يوانات �� 

  عامللبية املطلو�ة، وإن اش��ك ا���سان �� رغبة التناسل واس�بقاء النو 

، بحيث ير�دون تحقيق رغبا��م ا���سية 
ً
 وأجساما

ً
وقد خلق الذ�ور، نفوسا

 إذا بدا ل�م �كراه، ولم تخلق �ذه املز�ة لألن�� �� نوع من 
ً
و�ستطيعون تحقيق�ا كر�ا

  �نواع، ول�س إم�ا��ا بمعقول 

إ��  وال عبث �� �ذه التفرقة ب�ن مز�ة ا���س�ن، ألن �ن�� ل�ست ��ا وال بالنوع حاجة

�سليط إراد��ا �عد ا��مل الذي �شغل�ا عدة ش�ور. فمن العبث أن �عطي �رادة 

لتعطل وظائف الذ�ور �� خالل �ذه الش�ور، ومن مص��ة النوع أن ت�ون مز�ة �رادة 

والسيطرة للرجل ومز�ة الطاعة والتلبية للمرأة. و�كذا شاءت حكمة ا��ليقة سواء 

  ال �شاءون  عند�ا من �شاء من الالغط�ن ومن

وكما قضت حكمة ا��ليقة باإلرادة والسيطرة للرجال قضت بفارق آخر ب�ن ا���س�ن 

فكث��ا ما تالم املرأة، أل��ا  يجعل التدب�� و�عد النظر خاصة للرجال ال يرزق�ا ال�ساء

أس��ة مليول�ا ا��اضرة، تندفع مع�ا وال تفكر �� عواقب �مور وال يف�� مع�ا �قناع 

  د �� تحو�ل�ا عن تلك امليول وال الوعي
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لتحقيق فر�ضة النوع من  فسيولوجيةو�فوت الالئم�ن أن �سيان العواقب ضرورة 

جانب ال�ساء، فلو �ان من طبع املرأة أن تبا�� بالعواقب وتوازن بي��ا و��ن امليول 

ا��اضرة لتعاظمت أمام�ا متاعب ا��مل والوالدة وا��ضانة وما ف��ا من أخطار قد 

  ��ياة ومن منغصات قد تبغض ��سان �� أقدس الواجباتتودي با

ف�ذه ضرورات ا��لقة ال�� ال كالم ف��ا لعلم عالم وال لتحليل محلل قد م��ت الرجل 

بالسيطرة و�رادة �� صميم الفارق ب�ن الذ�ورة و�نوثة، وقد جعلت وظيفة الرجل 

  ظيفة املرأةوظيفة ال يناقض�ا التدب�� والنظر البعيد، كما يناقضان و 

وحكمة ا��ليقة �نا يؤ�د�ا املشا�د ا��سوس، فإذا علمنا أن ت�و�ن ال�ساء ال ي�يح 

ل�ن جملة أن �ساو�ن الرجال �� مزايا �رادة والعز�مة والتدب�� والنظر البعيد؛ ف�ل 

  كالم عن �شابھ املل�ات �عد ذلك محض �راء

جال، و�� مزايا يفيد ف��ا التخصيص �عم �عرف للمرأة مزايا�ا ال�� ال �شا���ا ف��ا الر 

والتوز�ع، وال مناص ف��ا كما قدمنا من التباين و�ف��اق �� مراحل التعليم و�� مراحل 

العمل واملع�شة، �ذا الذي �عنيھ ونخ��� أن �غفل عنھ املت��لون واملغر�ون �� 

  املذا�ب واتباع الدعوات انتحال

ث نقول: (إن املسألة ال�� نحن بصدد�ا و�عيد �نا ما قدمناه �� مقالنا السابق حي

ل�ست مسألة تقدير للمنازل واملراتب �� ديوان من دواو�ن ال�شر�فات، ولك��ا مسألة 

  القيام بأعمال الرجال وأعمال ال�ساء ع�� الوجھ الصا�� ل�ل من ا���س�ن)

فال يض�� الناس أن يقال ما يقال عن �ساوي �قدار و�عادل املراتب ب�ن ال�ساء 

الرجال ما ف�موا حقيقة �ختالف ب�ن استعداد �ؤالء و�ؤالء، وما و�لوا ل�ل م��ما و 

عملھ الذي يحسنھ وال �عطل فيھ مل�اتھ ال�� توار��ا من أول ع�د التار�خ، بل من أول 

  ع�د �حياء باالختالف ب�ن التذك�� والتأن�ث

ب والثورات. فإن �لمة و�ذه مسألة تثار �ن كما تثار جميع املسائل �� أوقات ا��رو 

حقي وحقك وحقوق�م وحقوقنا �� أول ما �سمع �� الدنيا عندما ي�سع ف��ا ميدان 

ال��اع والتنافس واملغالبة ع�� حظوظ ا��ياة، وقد سمعنا الكث�� عن حقوق العمال 
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وحقوق ا��نود وحقوق الشيوخ و�طفال، وسمعنا الكث�� عن حقوق الضعفاء 

اء ا��اكم�ن، وس�سمع الكث�� غ�� �ذا ح�ن تق��ب ساعة ا���وم�ن وحقوق �قو�

الفصل ب�ن جميع �ذه ا��قوق. فال ��ب أن ت��دد بي�نا و��ن �مم �خرى �لمات 

  ح�� ما ث�ت للرجال �ل ا��ق فيھ ء���الداع�ن والداعيات إ�� حق املرأة �� �ل 

ت�بھ ا��اطئ �غ�� ف�م ال ��ب �� ذلك وال مدعاة فيھ لل�شاؤم و�ن�ار. إذ ال شك أن ال

 طو�ال؛ فل�ا 
ً
وسداد أنفع من ا��مود ا��اطئ �غ�� ف�م وسداد، وقد جمدت املرأة زمنا

اليوم أن تأخذ كفاي��ا من اليقظة كما أخذت كفاي��ا من ا��مود، ول�ا �� �ذه اليقظة 

أن تخطئ ثم تخطئ ح�� تص�ب طا�عة أو ترد إ�� الصواب بحكم ا��وادث ال�� تنفرد 

والذي نحن ع�� يق�ن منھ أن املرأة ستظفر ب�ل حق �� قادرة عليھ  با��كم �خ��أبدا 

ومحتاجة إليھ، أو �� بھ �� حدود �نوثة ال�� أقيمت ل�ا حدود�ا قبل املذا�ب 

ستظفر املرأة �ل حق من �ذه  والقوان�ن، وس�بقى ل�ا حدود�ا �عد املذا�ب والقوان�ن

تلك املطالب ال�� ال تر�د�ا أل��ا قادرة عل��ا أو  ا��قوق، ولك��ا ستعدل بمش�ئ��ا عن

ال�� �شغف ��ا بنات  محتاجة إل��ا، بل تر�د�ا أل��ا (زي جديد) كتلك �ز�اء ا��دد

؛ فإذا �و منبوذ غ��  حواء
ً
وسيأ�ي اليوم الذي يصبح فيھ �ذا الزي ا��ديد قديما

نفيذ تلك �راء. إن �� مطلوب، وفوات املدة �و �ل ما يلزم ملناقشة �ذه الدعاوي وت

  .أ��ا آراء
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  موضوعات الكتب

   

 بمجلة (آخر ساعة) عنوانھ (أر�د من �ؤالء) قلت فيھ:
ً
  كت�ت منذ أسابيع مقاال

(أر�د من زعمائنا أن �شغلوا أوقات فراغ�م، ألن الذي ال يحسن تدب�� الفراغ ال يحسن 

  تدب�� �عمال)

تفت �عض �لتفات إ�� طائفة من ك��ائنا ثم قلت: (وندع رجال السياسة و�عمال، ونل

  ل�ا �� العصر ا��اضر عمل ال �غ�� عنھ عمل �خر�ن

(إن العصر ا��اضر عصر حرب، وإن مصر قد أص�بت من �ذه ا��رب ووجب أن 

�عرف ع�� التحقيق كيف تتعرض ل�ا وكيف ي�ون الدفاع ع��ا. وقد ظ�ر عن معارك 

 �� اللغة �نجل��ية العلم�ن وطرابلس وأفر�قية الشمالية م
ً
ا ال يقل عن خمس�ن كتابا

ولم يظ�ر كتاب واحد من رجالنا ا��تص�ن �شئون ا��رب �� �ذا املوضوع. وعندنا 

طائفة غ�� قليلة العدد من كبار ضباطنا ا��ال�ن إ�� املعاش، فلماذا ال يكتبون لنا 

منتغمري وروميل رأ��م �� معركة العلم�ن و�� خطط القتال الذي دار ب�ن أوكفلك و 

  وجراز�ا�ي وسائر القواد والضباط؟)

وقد عقب ع�� مقالنا �ذا �ستاذ عبد ا��الق يوسف ا��امي فقال إنھ يوافقنا ع�� 

رأينا ولكن (ذلك ال يمنع من �شارة إ�� املؤلفات ال�� وضعت �� �ذا املوضوع وال�� 

حرب ال��راء املصر�ة وأفر�قيا كت��ا �ديب املالزم �ول السيد فرج). . . و�� تناول 

  .الشمالية، وأحاديث أخرى عن ا��رب من وج�ة عامة

ونحن، وا��ق يقال، قد فاتنا أن نطلع ع�� املؤلفات ال�� أشار إل��ا �ستاذ عبد 

ا��الق يوسف ح�ن صدور�ا، ثم اطلعنا ع�� �عض�ا �عد أن ن��نا إل��ا قراؤ�ا 

الوافية بمقاصد�ا �� �ذا املوضوع، و�� أن امل��بون ��ا فألفينا�ا من املوجزات 

يقال إن مؤلف�ا الفاضل قد قام بما �سميھ الفق�اء (فرض كفاية) عن الكتاب 

  العسكر��ن �� مصر، أو الذين �انوا ي�ب�� أن يحسبوا �� مقدمة الكتاب العسكر��ن
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فكتابھ عن حرب ال��راء املصر�ة ملم بمقدمات �ذه ا��رب وأطوار�ا واختالف 

مل النصر وال�ز�مة ف��ا، وقلما اتصلت ��ذه ا��رب مسألة من املسائل ال�� �ع�� عوا

  إال �ان لھ إملام بطرف من أطراف�ا العسكر��ن

كذلك اطلعت �� مجلة ا���ش ع�� بحوث كث��ة عن ا��رب �� جميع ميادي��ا وأطوار�ا 

  .ية و�مر�كيةيضارع �عض�ا أحسن ما نقرأه ����اء �ذه املوضوعات �� ا��الت �ور�

ولكننا نرى �عد �ذا أن مالحظتنا �و�� ال تزال قائمة �� م�ا��ا، أل��ا متج�ة إ�� زعمائنا 

العسكر��ن وغ�� العسكر��ن ل�شغلوا أوقات فراغ�م بدراسة املوضوعات ال�� ال �غ�� 

ف��ا غ���م، ول�س ظ�ور الكتب والفصول �� �ذا الصدد مما ينفي عن زعمائنا �� 

ميادين ا��ياة أ��م م�� فرغوا من العمل لم �شغلوا �ذا الفراغ كما �شغلھ مختلف 

  أمثال�م �� البالد �خرى 

وال تزال مالحظتنا �و�� قائمة من وجھ آخر و�و �بتداع و��شاء �� درس شئون 

  فال��راء الغر�ية مصر�ة قبل �ل ��� ا��رب ال�� تمس البالد املصر�ة من قر�ب

�ون علم املصر��ن ��ا و�عقي��م ع�� أساليب الدفاع وال��وم ف��ا ومن الواجب أن ي

�و العلم �صيل الذي يرجع إليھ ا����اء من أمم العالم بأسره، وأن ي�ون ب�ن أيدينا 

 من بداية التار�خ إ�� �ذه 
ً
اليوم كتب ش�� عن الغزوات ال�� �عرضت ل�ا مصر غر�ا

 1كما يدرس �ور�يون غزوات �ان�بال �يام، وأن تدرس �ذه الغزوات دراسة عصر�ة

�� بالد�م ليعلموا م��ا عوامل الضعف والقوة �� الدفاع وال��وم ع�� حسب  2وأتيال

  اختالف العصر وا��طة والسالح

فأين �و الكتاب املصري الذي يحقق لنا غزوات اللي�ي�ن ��دودنا الغر�ية؟ أو غزوات 

  قواد الرومان ثم الفاطمي�ن لتلك ا��دود؟

                                                 
ق.م) قائد عسكري قرطاجي فینیقي  182 - ق.م  247حنبعل بن حملقار برقا الشھیر حنا بعل أو بھانیبال أو حنبعل ( 1

تى ینتمي إلى عائلة بونیقیة عریقة، ویُنسب إلیھ اختراع العدید من التكتیكات الحربیة في المعارك ال زالت معتمدة ح
  الیوم.

 
م) كان آخر حكام الھون وأقواھم وأسس في إقلیم روسیا وأوروبا  453- 395أتیال الھوني ملك ھوني عاش بین عامي ( 2

 إمبراطوریة كبیرة االتساع، عاصمتھا في ما یسمى ھنغاریا الیوم.
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أين �و الكتاب املصري �صيل الذي يحقق لنا املصادفات واملفاجآت والعوارض و 

املنتظرة وغ�� املنتظرة مما حدث �� أرضنا وتخومنا ونحن أحق الناس أن �عرف �ل 

  صغ��ة وكب��ة عن تلك �رض وتلك التخوم؟

ال��راء ل�س �� شأن باملسائل العسكر�ة �� ناحي��ا الفنية، ولك�� أعلم أن نياب�� عن 

الغر�ية �لفت�� أن أراجع �ل ما ت�سرت �� مراجعتھ عن تار�خ�ا وتار�خ الغزوات 

 �جن�ية ف��ا، و�ان الشا�ع أن النفاذ م��ا �� جميع وج�ا��ا مستحيل أو قر�ب من

املستحيل، ولكن�� تب�نت أن �طمئنان إ�� �ذا الرأي باب من أبواب ا��طر الشديد 

 ع�� املؤكدين ل�ذه الطمأن�نة أقول إن  وكت�ت �� �ذا املع�� منذ
ً
ثالث سنوات ردا

 
ً
ا��يطة واجبة �� الشواطئ املصر�ة وإال فالنفاذ م��ا ل�س باملستحيل، وإن �ان عس��ا

 �� العسر أقصاه. و�يان �ذا من رجال عسكر��ن أد�� إ�� الثقة ووضوح ا��قيقة 
ً
بالغا

  با���ة الفنية ال�� تموز الغر�اء عن �ذه الفنون 

وقد �ان �ذا النقص �� خاطري يوم أردت من زعمائنا العسكر��ن أن يتدار�وه وأن 

  �سقطوا عن �ا�ل�م �ذه الفر�ضة ال�� ال تلقى قبل�م ع�� �ا�ل أحد من الناس

والذي نرجوه أن يتحول فرض الكفاية الذي قام بھ �عض ضباطنا الشبان إ�� (فرض 

  يقدر عليھ أحد قبل ضباطنا العظماء؟ع�ن) يقوم بھ �ل قادر عليھ، و�ل ي�ب�� أن 

و�ستطرد بنا الكالم عن الكتب وموضوعا��ا إ�� بدعة م��كة تروج ع�� �عض 

�لسنة ال�� ال تمل �ق��اح وال تق��ح إال غ�� ما تراه، وخالصة �ذه البدعة أن الكتابة 

  يھعن أبطال التار�خ ممنوعة وأن �دباء يجب أن ينحصروا �� ا��اضر الذي �م ف

وقد رد صديقنا �ستاذ املاز�ي ع�� �ذه البدعة �� مقال لھ بالبالغ عن كتابنا (عبقر�ة 

خالد) فقال: (�ل يراد ترك القديم جملة؟ إن تار�خ �مم �الذاكرة للفرد وال ندري 

كيف �ع�ش إ�سان �غ�� ذاكرة وال كيف تحيا أمة تج�ل ماض��ا وترى أن تدفنھ و��يل 

  عليھ ال��اب)

عنا �� مجلة �ثن�ن ع�� �لمة �عنوان (املستقبل ال املا���) �عيب ف��ا �ات��ا ثم اطل

�ديب أن يت�لم الناس عن ع�� وعثمان وموقف أ�ي مو��� �شعري من التحكيم، ثم 



132 
 

%  95مليون مصري  17يقول إنھ ال ير�د �ذا (ولكنا نر�د أن �عرف ما ع��� أن يصنع 

�و مستقبل الوطنية ال��يحة �� مصر وما  م��م فقراء معدمون نر�د أن �عرف ما

�و مركز �ستقالل ا��قيقي �� �ذا البلد. نر�د أن �عرف �ل �فضل ملصر أن تبقى 

زراعية فتع�ش �� الذل و�ستعباد أم تجمع ب�ن الزراعة والصناعة ل��تفع مستوى 

  ا��ياة ف��ا و�سمو. . .)

  إ�� آخر ما ير�د أو ير�دون 

ا من محرر (�ثن�ن) و�و �علم أن العالم ينطوي وقد والظر�ف أن يصدر �ذ

املطا�ع من ��ف ا��الت عشرة آالف صفحة �� توافھ املتبطل�ن  اس�نفدت

واملتبطالت من رواد املراقص وا��افل وميادين السباق، ثم �ستك�� �عد �ذا بضع 

ذوي  مئات من الصفحات ع�� س��ة خالد بن الوليد أو عثمان بن عفان أو إ�سان من

 من �ان!
ً
  الذكر �ائنا

و�ظن ال�اتب الظر�ف أن (التقاليع) �مر�كية تنفع �نا كما تنفع �� أخبار ا��الس 

ألنھ  والتقاليع �مر�كية ال تنفع �� �ذا الباب و�ندية وما وراء الستار وما أمام الستار

وة وتوز�ع�ا ي�� أن يذكر أن ان�شار الزراعة أو الصناعة وما شابھ ذلك من نظم ال��

أمور فنية ل�ا قوم مختصون ��ا، �م �قتصاديون والزراعيون وخ��اء املال والنقد 

واملصارف والشر�ات، ودخول �دباء �� �ذه املباحث افتيات ع�� (وظيفة) أ��ا��ا 

  و�عطيل لعمل�م الذي �م أحق الناس أن يلتفتوا إليھ

ضر أ�م�ا وأوال�ا بااللتفات و��� أن يذكر أننا تناولنا من مسائل العصر ا��ا

والتحقيق و�� مسألة ال��اية ال�� تص�� إل��ا ا��رب ال�تلر�ة، كما أو��نا حقيق��ا �� 

كتابنا (�تلر �� امل��ان). ولم تكن �ذه املسألة غر�بة عن مستقبل الوطنية �� مصر وال 

لت من عن مركز �ستقالل ا��قيقي فيھ، ولك��ا غر�بة عن عقول طمس�ا هللا، فحم

  التبعات ال�� تج�ل مدا�ا ما تنوء بھ �وا�ل �جيال

و��� أن �سأل نفسھ �عد �ذا سؤال�ن و�ما: ما �و الوقت الذي �سقط فيھ حق 

  التأليف بم��� املدة؟ أ�و خمسون سنة أو مائة، أو عشرة أسابيع أو عشرة ش�ور؟
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ة قط تركت الكتابة وأين �� �مة ال�� ل�س ل�ا حاضر وال مستقبل؟ وملاذا لم توجد أم

  عن املا��� ول�ا حاضر�ا ومستقبل�ا �� �ل دقيقة من الزمان!

ل�ست ��  1944ل�ست �� ا��اضر الوحيد الذي خلقھ هللا، وسنة  1944فسنة 

السنة الوحيدة ال�� اشتغل ف��ا الناس بمع�ش��م و�حثوا عن أسعار ا���� وال��م 

  والقمح والقطن والشع��

  قبل امليالد 1944وسنة  94وكسنة  94وكسنة  ��944 �ذا كسنة  1944سنة 

�ل سنة من �ذه السن�ن يا أخانا �� وقت حاضر، و�� سنة يأ�ل ف��ا الناس و�شر�ون 

و��تمون بأسعار ال��م وا��ضر و�مسائل الفقر والغ��، و�مستقبل الصناعة 

 ومع �ذا لم ينقض ما شابھ الصناعة والزراعة من مصادر �رزاق والزراعة، أو

ولم  (عصر حاضر) قط حرمت فيھ الكتابة عن املا��� البعيد أو املا��� القر�ب

ينقض عصر حاضر قط شغل فيھ �دباء بواجب ا����اء �قتصادي�ن واملالي�ن 

والزراعي�ن، مع أ��م لم يبلغوا من قبل ما بلغوه �ن من الك��ة و�فتنان والتوسع �� 

وحد�ا أن يكتبوا �� �دب  1944باء �� سنة �ختصاص. . . فلماذا يمتنع ع�� �د

والتار�خ، و�جب عل��م أن ينازعوا ا��تص�ن �� الشؤون �قتصادية و�م كث��ون 

  أكفاء م�سر ل�م س�يل البحث �� �ذه الشؤون؟

وإن النفس ��سانية يا أخانا ل�س ل�ا . إن املعرفة ��سانية يا أخانا ل�س ل�ا زمان

  دون ما تقدم�ا من السن�ن 1944ودل) سنة زمان، ول�ست �� من (م

فإذا كشف ال�اتب حقائق املعرفة ��سانية أو حقائق النفس ��سانية �� س��ة خالد 

بن الوليد؛ ف�و قد كشف ا��قيقة ال�� تبقى ألف سنة وألفي سنة �عد اليوم، بل 

�الت  تبقى ما بقي ��سان ونفس ��سان، يوم ت�ون مساحة �رض الزراعية وعدد

، �أنھ لم يخلق�ا هللا قط �� عالم الوجود 1944الصناعية �� سنة 
ً
 فانيا

ً
  عدما

ي�� أن يذكر ال�اتب الظر�ف �ذا �لھ، و��� أن يذكر معھ أن إحياء الروح العر�ي 

 والقومية العر�ية �� عصرنا �ذا موضوع ال ي�� اليوم �� غ�� موعد وال ع�� غ�� أوان
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دة تتحدث با��امعة السكسونية، و�� القو�ة الغنية عن إنجل��ا والواليات املتح

  ا��امعات

 �� �ذا العصر، ألن املذا�ب ال�دامة ال�� ��دد مستقبل 
ً
والروح العر�ي الزم جدا

�دمية �ل�ا تأ�ى أن ت�ون لألمم نخوة قومية، أو نخوة لغو�ة، أو نخوة دي�ية، وال تر�د 

  ل بأسعار السوق وأحاديث ا��ضر وال��وممن الناس إال أن ي�ونوا نقابة أجراء �شتغ

ول�ذا نحن نكتب عن خالد بن الوليد وع�� بن أبو طالب وعمرو بن العاص، و�ل بطل 

وإذا فرغنا من كت�نا ال�� ندرس�ا �ن فأحب ��� إلينا أن نبحث عن  من أبطال التار�خ

مھ بطل مضت عليھ خمسة آالف سنة لنخصھ بالتقديم والتفضيل، و�عتقد أن تقدي

التعر�ف بنفس ��سان من أبطال العصر ا��اضر، ألن الناس  وتفضيلھ أعون ع��

�ستغر�ون ما م��� من �جيال؛ فإذا رفعنا ع��م الغرابة �ان �ذا أد�� إ�� التعر�ف 

  بحقائق ��سان

سنكتب عن �ذا وأمثالھ ما ش�نا نحن أن نكتب فيھ، و��� واحد لن نكتب عنھ طال 

و�و املوضوع الذي يمليھ علينا أعدائنا املاركسيون مست��ين أو  عليھ الزمان أو قصر،

  .مصرح�ن، و�م فا�مون ونحن فا�مون 
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  طفيليون ومق��حون 

   

لبعض ال�يئات �نجل��ية �شرات دور�ة تصدر بأسماء الكتب ال�� تؤلف وتطبع �� 

 �عد موسم، وترسل إ�� من �شاء 
ً
 �عد ش�ر وموسما

ً
�� املوضوعات ا��تلفة ش�را

  أنحاء �رض للتوصية و�نتقاء

�� ال�شرة ال�� صدرت أول السنة ا��اضرة أسماء كتب كث��ة �� موضوعات مختلفة، 

م��ا كتاب �عنوان ال�سر وا��مامة، من تأليف ساكفيل وست، يدور ع�� ترجمة 

  �ة!القد�سة ت��يزا راعية أسبانيا، وترجمة القد�سة ت��يزا الل��ية امللقبة بالز�رة الصغ�

ومن �ذه الكتب ترجمة لقارع ا��رس الب��و�ي الذي استطاع �� القرن الثامن عشر 

أن يقفز �� أسبانيا من قارع جرس إ�� كردينال وأن يحكم البالد �سبانية �سلطان 

 
ً
  الدين والدنيا. وعدة صفحات الكتاب نحو ثلثمائة صفحة يباع بواحد وعشر�ن شلنا

  قصيدة دان�� الشاعر �يطا�� عن ا���يمل -شعر�ة  - وم��ا ترجمة جديدة 

و�ذا �عض ا��صول �� ش�ر واحد من السنة ا��اضرة فأين املق��حون يا ترى �� 

  البالد �نجل��ية؟

  مسكينة تلك البالد ال�� ال تظفر بمق��ح واحد من مق��حينا الذين �عدون بالعشرات.

من �ؤالء املق��ح�ن �علمو��م  فأول ما يخطر ع�� البال أن نزود أولئك املساك�ن ببعثة

ما يكتبون وما ال يكتبون، و�ذكرو��م أ��م �� حرب ز�ون، وأ��م يضر�ون بالقنابل 

صباح مساء، وأ��م مواج�ون بمش�لة التعم�� �� لندن والبالد �نجل��ية، ومش�لة 

قد التعم�� �� أور�ا والقارات �خرى، ومش�لة البالد ا��رة واملستعمرات، ومش�لة الن

والتصدير واملعامالت بي��م و��ن الدول كب���ا وصغ���ا، ومش�لة التفا�م ع�� توحيد 

ا��طة بي��م و��ن الروس و�مر�كي�ن والص�ني�ن، ومش�لة العمال ورءوس �موال، 

والتأم�ن �جتما��، والتوفيق ب�ن الديمقراطية وسائر املذا�ب �جتماعية ���� 

ال�� يذكر�ا املق��حون الطفيليون عندنا و�ذكرون ��ا  املساك�ن �ذه ا��رب ا��اضرة

  الكتاب واملؤلف�ن
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. للميالد، وأ��م مواج�ون بتلك املشكالت ال�� ال ����1944 املساك�ن أ��م �� سنة 

تواجھ أمة من �مم. فظ�ر بي��م من يؤلف الكتب �� القد�سات �� البالد �جن�ية، 

بل قرن�ن، وعن شعر رجل إيطا�� ينظم القصائد �جراس �� بالد �سبان ق وعن قار��

  قبل ستة قرون

وعندنا نحن �� مصر ذخ��ة �افية من املق��ح�ن و (امل�نكر�ن) الذين يقفون ع�� أيدي 

  املؤلف�ن ليعلمو�م ما يكتبون وما ال يكتبون 

فلماذا نبخل ع�� الناس بحفنة من �ذه الذخ��ة ال�افية تذكر�م ما �سوه، وتحاس��م 

ا فرطوا فيھ، وتمر باملداد �سود ع�� أسماء الكتب ال�� ال يجوز أن تكتب أو ع�� م

أو ما قبل  1300أو سنة  1800، أل��ا ترجع إ�� موضوعات �� سنة 1944تطبع �� سنة 

  ذلك بزمن يقصر أو يطول؟

لس�ب واحد ي�� أن نبخل ع�� الناس بحفنة من تلك الذخ��ة ال�افية، و�و أ��ا 

��ا �� �مم الصا��ة �ل �ستغناء، فيوشك أن �عود �� السفينة ال�� ذخ��ة مستغ�� ع

ذ�بت ��ا إ�� الديار �نجل��ية، لتق��ح بي�نا ما �شاء �� البلد الذي يحب املق��حات 

  و�كره �عمال

�مم الصا��ة �ستغ�� عن تلك الذخ��ة �ل �ستغناء، أل��ا �علم أن املعرفة مطلو�ة 

ار�خ قد خلق ليكتب عن املا��� البعيد والقر�ب، ولوال ذلك ملا حيث �انت، وأن الت

خلق التار�خ، وأن املؤلف يحاسب ����ء واحد و�و إحسان ما يكتب وإتقان ما يطرق 

من املوضوعات؛ فإن أحسن ف�و مقبول نافع، وإن كتب عمل قبل الطوفان؛ وإن 

ساعة، ولم  أساء ف�و مرفوض غ�� نافع، وإن كتب عن موضوعات يومھ ساعة �عد

  ي�تظر بكتابتھ عن اليوم موعد الغروب

�مم الصا��ة ال تف�م تلك البدعة الزر�ة ال�� تجعل العقول ال�شر�ة مر�ونة 

 �عد 
ً
 �عد يوم وش�را

ً
باألفران واملطابخ، فال تفكر وال تكتب إال �� الطعام والشراب يوما

 �عد عام
ً
  ش�ر وعاما
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عندنا ال يف�مون كذلك ما يقولون، وال  وأقسم أن الذين يتف��قون بتلك البدعة

  يدرون أو ال يدري كث�� م��م أ��م م��رون ألغراض �ساقون إل��ا و�م ال �شعرون

فالواقع أن الكتابة عن املا��� ال تبطل �� زمن �زمان، ألن الناس �انوا �عرفون أن 

أسرار�ا �� وأن الكتابة عن النفس �دمية و  التار�خ (ماض) ح�ن اخ��عوه وكتبوا فيھ

�زمان، ألن التعر�ف بإ�سان واحد �و �عر�ف  العظماء وغ�� العظماء تبطل �� زمن

بالنوع ��سا�ي �لھ من قديمھ وحديثھ وماضيھ وآتيھ، و�و معرفة ينمو ��ا العقل 

ولكن الدعاة املغرض�ن للمذا�ب ال�دامة . الذي تنميھ �ل معرفة �� �ل موضوع

مور وال يجسرون ع�� ا���ر �علة الكرا�ة، أل��ا تصرف يكر�ون الكتابة �� �عض � 

ع��م �سماع والعقول، فيحاولون الوصول إ�� أغراض�م من طر�ق غ�� طر�ق العقول: 

�اتوا الفتة! نحن ال نر�د التار�خ وال نر�د النفس ال�شر�ة  من طر�ق املعدات والبطون 

ل�دامة يكر�ون الكتابة أ��اب املذا�ب ا ف�سمع�م البطون وإن لم �سمع�م العقول 

عن عمر ابن ا��طاب وخالد بن الوليد وعن �دب واللغة وتوار�خ �وطان وتوار�خ 

  �ديان

يكر�ون الكتابة عن �ل ما يح�� �� �مم نخوة وطنية أو نخوة روحية أو نخوة أدبية أو 

طبقات لغو�ة، أل��م ال ير�دون من الناس إال أن �شعروا بطبقة واحدة تحارب جميع ال

وال تجمع�ا باآلخر�ن جامعة دين وال وطن وال لغة وال مطلب من املطالب ��سانية ال�� 

  تتجاوز �جور و�سواق

يكر�ون ذلك ولك��م يخرسون دون ا���ر بما يكر�ون، فال يقولون إ��م يكر�ون 

 الكتابة فيما يح�� الكرامة الوطنية أو الكرامة الروحية بل يصيحون: الفتة الفتة،

  وا��وع ا��وع، وا��اضر ا��اضر، لتع�� العيون وقت البطون كما يقولون 

وم�� �انت (مشكالت اليوم) ما�عة أن يفكر الناس �� مقاصد املعرفة ومطالب النفس 

  ��سانية؟

 لبحوث 
ً
وم�� �ان الكالم �� التار�خ وس�� العظماء وأسرار النفس ال�شر�ة معطال

  صالح �جتما�� والعدالة �جتماعية؟الزراعي�ن والصناعي�ن ودعاة � 
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تصدر ب�ن ا���ن وا���ن كتب �� الزراعة  -وال نقول �� أور�ا وأمر��ا  -�نا �� مصر 

وتر�ية ا��يوان ومستقبل النقد وقواعد املعامالت وأصول السياسة تز�د �� العدد 

  ع�� كتب �دب والتار�خ

رقام واستخالص ا��قائق ال�� فإن �ان البحاثون �قتصاديون ال يحسنون جمع � 

ي�نون عل��ا صالح ا��تمع املصري فقولوا ل�ؤالء إنكم مقصرون وإنكم ال تكتبون فيما 

قولوا لبا�ع املال�س إنك ال تأ�ي بالصوف �صيل والقطن  لكم أن تكتبوا فيھ ي�ب��

ون غ��ك ا��يد والكتان املت�ن، ولكن ال تقولوا للصيد�� أو با�ع السكر إنك املسئول د

  عن الصوف املصنوع والقطن ا��لوط والكتان املدخول والتفصيل املعيب

أو قولوا إن كنتم مخلص�ن إن املعرفة مطلو�ة وإن دراسة النفوس ال�شر�ة حسنة 

نافعة، ولكننا نحتاج إ�� مؤلف�ن آخر�ن يكتبون فيما نق��ح عل��م من املقاصد 

  لك��م ال يقولون �ذا وال ذاك و�غراض

ما ال���ء الوحيد (غ�� الالزم) عند�م �و الكتابة �� إحياء النخوة القومية أو وإن

النخوة الروحية أو أن تجعل ب�ن أبناء آدم آصرة غ�� آصرة �جور و�سواق. وليكتب 

  من شاء �عد ذلك فيما �شاء

و�أ�ي املق��حون الطفيليون عندنا فال يكتبون وال يدعون غ���م يكتب فيما يحسن أو 

فإن �ان ��م ال�� من ال�م أن ي�سطوا القول ��  س، و�حسن الناس أن يقرأوهيدر 

الزراعة والصناعة ومعارض ال��وة ومحصول القمح وال��سيم فما منع�م أن ي�سطوا 

القول ف��ا و�عقدوا الفصول عل��ا و�ملئوا املكتبات بمصنفا��ا وم��جما��ا و�م 

  يحملون �قالم و�سطرون؟

وفيھ ذكرى سعد العظيم و�و رحمھ هللا ال يج�ل �ؤالء  نحن �� ش�ر أغسطس

  املق��ح�ن أل��م عاشوا �� زمانھ كما �ع�شون �� �ذا الزمان

ففي سياق الذكرى والع��ة �ش�� إ�� �لمة لھ �� �ذا الصدد تأ�ي وال ر�ب �� أوا��ا 

واجبا��م  قال �� مرة: (إن آفتنا الك��ى أال نحمل تبعاتنا وأن نحاسب غ��نا ع�� املقدور 

: منذ نحو ثالث�ن سنة دعونا بفراش 
ً
وال نحاسب أنفسنا ع�� واجباتنا. ثم استطرد قائال
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مش�ور طلبنا إليھ أن يقيم سرادق عرس وأوص�ناه أن يفرغ من إقامتھ قبل املساء. و�� 

عصاري اليوم مررنا بامل�ان فإذا بالسرادق أ�وام من �خشاب والكرا��� وال��يات 

سرادق إال العمدان مفرقة �نا و�ناك ال تؤذن باالن��اء قبل أيام. . . ما  واملصابيح وال

ا����؟ ا���� أن العمال اختلفوا �� التنظيم والتقسيم فراح �ل عامل م��م �ش�� ع�� 

�و تنفيذ �شارة! واضع الكرا��� يقول إنھ ال يدري كيف  غ��ه بما �عمل و��تظر

يقيم العمدان بأن يقيم�ا حسبما يأمره  يصف�ا قبل أن تقام العمدان، فيأمر من

و�م�� عليھ! ومعلق ال��يات �� خالف مع �ثن�ن يقول إن الكرا��� ي�ب�� أن تصف �نا 

 واستطاعوا أن 
ً
والعمدان يجب أن تقام �ناك. . . ولو أقبل �ل ع�� عملھ الن��وا جميعا

  من كتاب سعد زغلول) 553 - يفضوا فيما بي��م �ذا ا��الف 

ف ما نصنع ونكتب ما نر�د أن نكتب و�عرف ملا نكتبھ ونر�ده. فع�� غ��نا أن ونحن �عر 

يلتفتوا إ�� كراس��م وثر�ا��م وعمدا��م ف�شتغلوا ��ا عن �ق��اح و�شارة و�م 

  مكتوفو اليدين

أما الذين يتطاولون فيومئون إ�� م�اسب الكتب فإنما نقطع ألسن��م ب�لمات 

أ��م �عملون وغ���م �علم �� أنحاء العالم العر�ي أن �اتب معدودات ال نز�د عل��ا، و�� 

�ذه السطور قادر ع�� أن يكسب بقلمھ أضعاف ما يكسبھ من الكتب إذا سولت لھ 

  نفسھ أن يخدم الدعوات ال�� يخدمو��ا أو يخدمون أمثال�ا. . . و�� �ذا الكفاية!
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  من قراء��م �عرفو��م

   

مشا��ة قر�بة �� خصلة واحدة، و�� أن املدخن �صيل �� ذوق ب�ن املطالعة والتدخ�ن 

 آخر. بل قد ي�ساوى لديھ 
ً
 من التبغ ال �ساوي بھ صنفا

ً
 واحدا

ً
التدخ�ن �ستطيب صنفا

  �قالع عن التدخ�ن بتة وتدخ�ن صنف آخر غ�� الذي �عوده واس��اح إليھ

ة يوائمھ و�تصل وكذلك القارئ املطبوع، يتو�� مزاجھ ع�� صنف واحد من القراء

ال�سب ب�نھ و��ن عقلھ وخلقھ و�واه. فإذا عرفت الكتاب ومؤلفھ عرفت القارئ 

ومزاجھ، أو عرفت ع�� �قل أن إقبالھ ع�� طراز آخر من املؤلف�ن �عيد، وأن اعت�افھ 

  ع�� نمط آخر من التأليف ��يب

و القارئ الذي و�ل قارئ ب�نھ و��ن مؤلفھ وكتابھ �سب �� الذ�ن وصلة �� املوضوع؛ ف�

يقرأ بقلبھ و�ع�ش �� صفحات كتابھ، ول�س بالقارئ الذي �ع�� الصفحات والساعات 

لل�سلية وتزجية الفراغ، ثم ي���� ما �ان فيھ و��تقل منھ إ�� نمط آخر من التواليف 

و�صدق �ذا املع�� . ب�نھ و��ن النمط �ول مسافة شاسعة �� عالم الف�م أو الشعور 

القصة وما إل��ا من مبدعات ا��س وا��يال، ولكنھ أقل من ذلك ع�� قراء الشعر و 

 ع�� سائر املوضوعات
ً
  صدقا

ذكرت �ذه ا��قيقة ح�ن قرأت �� أنباء الغزو �� نورمندية أن القائد املعروف �� مصر 

(برنارد مونتغمري) يق��� أوقات فراغھ بامليدان �� قراءة روايات القص��� �نجل��ي 

  وباملش�ور أنتو�ي ترول

قال املراسل الذي وصف الغزو: (و�ان �ل يوم ينق��� يز�د التوتر �� ديوان القيادة 

العليا لقوات ا��ملة املتحالفة. ولكن ا��و �ان جو سكينة �� املقر ال����� للقواد، 

�عمال التفصيلية ال�� يمق��ا، وعكف ع�� مؤلفات أنتو�ي  ملرؤوسيھوترك مون�� 

  ترولوب و�و آثر �اتب عنده)
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ورسالة كب��ة �� ترجمة القائد العبقري ال تنم ع�� أخالقھ ومزاجھ وميول نفسھ. كما 

تنم عليھ �ذه �سطر القليلة، أو �ذه ا��قيقة العابرة، و�� ولعھ ب��ولوب وتفضيلھ 

  إياه ع�� أبناء جيلھ، ومن خلف�م من القصاص وكتاب الروايات

يطة)، وال سيما قرى الر�ف �يرلندي فأنتو�ي ترولوب قبل �ل ���ء �اتب القر�ة (ال�س

حيث ق��� (مون��) أوائل صباه. و�و كذلك �اتب املع�شة الدي�ية الصادقة، فقلنا 

تخلو لھ قصة من ظل الكن�سة ومع�شة الورع�ن �تقياء من رجال�ا والالئذين 

بجوار�ا. و�غلب ع�� قصصھ �ل�ا جو السالمة الفطر�ة مع ���ء من البدا�ة وم��ة 

ظف وا��شونة. وإذا مس الناحية السياسية ف�و يمس�ا من جانب التعميم، من الش

  ال من جانب التح�� البغيض والعص�ية املمقوتة

ومن خصائصھ ال�� يمتاز ��ا ب�ن معاصر�ھ حاسة الواجب أو الضم�� الصراح، 

و�شمل �ذه ا��اسة �ساء رواياتھ، كما �شمل الرجال البارز�ن ف��ا. فيوشك أن 

زواج �� رواياتھ ع�� الشعور بالواجب والوفاء دون املتعة وال�وى، وتق��� ينعقد �ل 

  املرأة بقية العمر شقية ��ذا الواجب �� مصارعة الغواية أو دفع الفكر واملص��ة

وتق��ن (حاسة الواجب) بالصرامة ال�� تالزم�ا �� أ��اب �ذه ا��اسة اليقظى، وإن 

  بع املستجيب�انت صرامة يمازج�ا الذ�اء والتصرف والط

أما أسلو�ھ �� شرح وقا�عھ ووصف مناظره ف�و أسلوب التفصيل الدقيق مع ال�شو�ق 

و�حاطة، وفيھ ملكة ي�� أن �سم��ا بامللكة (الطبوغرافية) إذا أردنا أن نقرن بي��ا 

  و��ن امللكة العسكر�ة

 بر�ق من ال��كم الطيب الر و�شع �� رواياتھ 
ً
ضغينة،  يق الذي ال وخز فيھ والقجميعا

 ما يرسل �ذا ال��كم ا��في ع�� خالئق من ص�يع خيالھ الصادق وديد��م ا��د 
ً
وكث��ا

وصعو�ة املراس والغلظة الر�فية، ولكنھ إذا تخيل�م فإنما يتخيل �� وصف�م ذلك 

  التخيل (املضبوط) الذي ال يخرج ��م عن الواقع ا��سوس
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و�وب؛ وحسبك من صفاتھ تلك جملة ا��قائق ال�� عرف ��ا ال�اتب الدؤوب امل

أنھ �ان يدأب ع�� التأليف و�و مقيد بأعمال  -إ�� جانب صفاتھ �دبية  - ا��لقية 

  وظيفية �� مص��ة ال��يد، فال يقصر �� التأليف وال يقصر �� تلك �عمال

وكال ال�اتب والقارئ إذن عنوان صاحبھ �� جملة �ذه ا��الئق والطباع. ف��ولوب �و 

  ى) ملونتغمري، ومونتغمري �و القارئ املنتقى ل��ولوبال�اتب (املنتق

فالقائد املو�وب الدؤوب قد �شأ �� ب�ئة دي�ية مش�ورة بالتقوى وال�ساطة، و��ب 

 �� أبيھ وأمھ.  ا��نود
ً
والضباط فلم �غ��ه ��ب��م عن �ذه ا��ليقة املوروثة معا

الدين. وأخذ فجاوز ا��مس�ن و�و ال يدخن وال يقرب ا��مر وال يحيد عن س�ن 

مرؤوسيھ باجتناب ا��مر والتدخ�ن من طر�ق غ�� طر�ق �مر والن�� اللذين ال 

 يبلغ سبعة 
ً
يفيدان، ف�ان ي�لف جميع رجالھ وضباطھ بالعدو �� �ل أسبوع شوطا

  أميال. وال ص�� للمدخن وال ملعاقر ا��مر ع�� �ذا الشوط ولو مرة �� �ل أسبوع

عنده خصلتان من أش�ر خصالھ ب�ن رؤسائھ وصرامتھ �� خلقھ وحاسة الواجب 

ومرءوسيھ، ف�و إذا جد ال ��زل وإذا عزم ال ي�ث��. ومن أقوالھ ��نوده �� دنكرك: (إذا 

 بأيديكم) ولم يكن �ع�� غ�� ما يقول 
ً
 إر�ا

ً
  نفذت ذخ��تكم فمزقوا العود إر�ا

تطبيق خطط ومن مزايا مونتغمري �� قيادتھ أنھ عظيم العناية باألرض ومواقع�ا قبل 

القتال عل��ا. ولعلھ لم ي�س �ذه العناية العظيمة �� إ��ابھ بكتابة ترولوب. فإن 

وصف ترولوب ملواقع أرضھ ووصفھ ��الئق رجالھ و�سائھ كال�ما وفاق الرغبة من 

  سليقة �ذا ا��ندي املو�وب

ن فإذا قال القائلون: من كالم�م �عرفو��م، ف�م حر�ون أن يقولوا مثل �ذا القول ع

القراء وعن الصلة ا��لقية ب�ن املؤلف�ن والقراء املطبوع�ن. و�ان إ�سان �عرف ا��سد 

 وعادة ف�و قارئ مطبوع يقرأ بفؤاده وعقلھ ومزاجھ، ألنھ يأنف أن يضيع الوقت 
ً
خلقا

  �� �سلية خاو�ة ال تنفذ منھ إ�� م�امن الف�م والشعور 



143 
 

 من �بواب �و�� ال�� ال �غفل�ا ول�ذا ي�ب�� فيما نرى أن ت�ون مطالعات العظماء با
ً
با

ل��د أو لل�سلية ينكشفون للم��جم ودارس  رءواقامل��جم ودارس �خالق، أل��م سواء 

  ا��الق فيما يقرءون 

و�ناك حقائق ش�� تنكشف من مطالعات العظماء، وال سيما �� ميادين ا��رب إبان 

  القتال

 م
ً
ن قادة ا��رب يقرأ �� ميدان القتال أنھ فأول ما يخطر ع�� البال ح�ن يقال إن قائدا

  يقرأ �� كتب التعبئة أو الفنون العسكر�ة أو س�� القواد وأخبار الوقا�ع والغزوات

و�جوز أن يحدث �ذا �� ا���ن �عد ا���ن، ولكنھ إذا حدث ف�و �ست�ناء النادر، 

القتال، وال ألن القائد ال يتعلم خططھ ساعة  ول�س بالقاعدة العامة �� أك�� �حيان

يقرأ ما يقرأ �� ساحة ا��رب �لم فرغ  يتمم دروسھ و�و ب�ن السيوف والن��ان، ولكنھ

من واجبھ وخال بنفسھ وأحب ا��روج �ن��ة مما �و محيط بھ ومطبق عليھ، و�و �� 

�ذه ا��الة يختار للقراءة غ�� ما �و مشغول بھ مستغرق فيھ، ليظفر بما ي�تغيھ من 

�ح�سب القراءة من الر�اضات النافعة ال�� ت�سيھ ج�ود العمل ال��فيھ وال��و�ح، و 

  ومض�ياتھ إ�� ح�ن

ومن قواد �ذه ا��رب الذين عرفوا بالقراءة �� ساحات القتال أو �� طر�ق�م إ�� الغزو 

�ل من القائدين و�فل وإيز��ور ف�ان و�فل يقرأ �� طر�قھ إ�� ا���شة مسرحية من 

ات فراغھ بمطالعة الدواو�ن الشعر�ة ��تلف مسرحيات شيكسب��، و�ان يق��� أوق

الشعراء، ومن جملة �ذه املطالعات جمع تلك النخبة الطر�فة من �شعار ال�� 

  سما�ا: (أز�ار أناس آخر�ن) وكت�نا ع��ا �� الرسالة منذ أسابيع

أما إيز��ور فقراءتھ ا��ببة إليھ روايات التحليل النف��� وحوادث املفاجآت ال�� تجري 

حياة الغرب من القارة �مر�كية، وكال�ما مما يقع �� ا��اطر أنھ محبب إليھ وأث�� �� 

  لديھ
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 �� إخالد أولئك الدعاة املتحذلق�ن الذين 
ً
وخليق ��ذه املالحظات أن تحضر أبدا

يصطنعون الغ��ة ع�� الطبقات الفق��ة أو الطبقات العاملة و�م من أج�ل الناس بما 

  يص�� لتلك الطبقات

أ��م يفرضون ع�� الفق�� أين �ع�ش  -أو �ذه الدعوى  -ذلق��م �� �ذه الدعوة فمن ح

�� عالم ا���� والضرورة ساعة العمل وساعة املطالعة وساعة الر�اضة النفسية، إن 

وذلك محض خطأ وضالل ��يب؛ ألن املرء  اع��فوا ����ء �س�� الر�اضة النفسية

البال، ول�س من والتثقيف أن يتحول إنما يقرأ للثقافة أو للر�اضة وال�سر�ة عن 

ال�اتب إ�� رغيف، ول�س من الر�اضة أن يحلم املرء با���ود والضرورات، و�و ال 

وإ��ا مع �ذا مل�انة ول�ست  ي�شد الر�اضة إال لفرط اشتغالھ بتلك ا���ود والضرورات

ات ال با��طأ وكفى. ألن الذين يطلبون ال�سو�ة ب�ن الطبقة الفق��ة وغ���ا من الطبق

يجمل ��م أن ���لوا ع�� الطبقة الفق��ة ��ز�ا عم مجاراة غ���ا �� مذا�ب الف�م 

ح�ن يمثلو��ا  والتخيل والشعور امل�ذب واملطامح �دمية، وال ينصفون عقول الفقراء

�� صورة املعدات والبطون ال�� ال تحلم وال تفكر وال تق��� العمل والفراغ إال للطعام 

  و�الطعام

الطبقات ال�� يصم�ا �دعياء بتلك الوصمة أن تنصف سمع��ا من أولئك ومن شأن 

 ما �ان رأى �دعياء والطبقات �� �ذه �مور  - ولكن ��سانية  �دعياء
ً
�� أكرم  -�ائنا

 �� (املطبخ ا��اضر) الذي ال ما��� لھ وال مستقبل لھ إال 
ً
ع�� نفس�ا من أن �ع�ش أبدا

  .والشع��، وإحصاء املواز�ن وامل�اييلب�ن القطن وال��سيم والقمح 
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  زواج �قارب و�باعد

   

(�ل �� أن ألتمس لديكم الرأي �� أمر عّن �� لم أوفق إ�� غ��كم أطم�ن إليھ. . . ألع�د 

  إليھ �� �جابة الشافية القو�مة؟

 القرابة (القر�بة) ب�
ً
ن من �سم��م (واملسألة �� مسألة زواج ذوي القرابة وخصوصا

  �نجل�� أبناء العمومة

 معتل 
ً
(فقد زعم �عض من كتب �� �ذا املوضوع وقرأت ل�م أن ال�سل يأ�ي �ز�ال

 لذلك صاحب كتاب 
ً
الب�ية والذ�ن، �لما اق��ب الزوجان �� ال�سب، (ولنضرب مثال

 ما ينفي �ذ
ً
ا أصول ا��ضارة �� تدعيمھ رأيھ ب�يوتات أور�ا املالكة)، كما قرأت أيضا

  القول و�ث�ت نقيضھ.

 صلوات هللا عليھ قد ذ�ب إ�� تزو�ج ب�ت�ن من بناتھ من 
ً
(ثم إن�� رأيت أن نب�نا دمحما

رجل�ن من ذوي قر�ا�ما القر�بة. فاست�تجت من ذلك أال غضاضة وال مضرة �� مثل 

  �ذا الزواج.

أمور ��  (ومن �نا ترون التضارب وا��بط ب�ن علماء أور�ا وأدباء العر�ية القدامى ��

من ��مية بامل�ان �ول، أل��ا تتعلق بمستقبل ب�� ��سان وما ير�� ل�م ع�� �ذه 

  �رض من ارتقاء �� ب�ية ا��سوم والعقول و�خالق.

(وع�� �ذا نلتمس ب�ن أيديكم ا���ة والصواب �� �ذه املش�لة من الناحية 

دور حولھ فل�سمح �� �ستاذ البيولوجية والعلمية. . . وأما ونحن بصدد الزواج وما ي

أن أستفتيھ �� اق��ان املصر��ن من �ور�يات الغر�يات من الناحية البيولوجية 

  ا��ديثة. . .)

  (�سكندر�ة)

  (م. ت)

�� إحدى املسائل ال��  -و�عد ا��رب ا��اضرة ع�� ا��صوص  -ومسألة الزواج اليوم 

من العلم ا��ديث والتجارب يتجدد البحث ف��ا، أو �عاد النظر إل��ا ع�� ضوء 
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السابقة والالحقة �� ا��تمعات ا��تلفة، حسبما تدين بھ تلك ا��تمعات من 

  العقائد الدي�ية
ً
 خاصا

ً
والسياسية، وال سيما ا��تمعات ال�� تفرض عل��ا عقائد�ا رأيا

  �� بناء �سرة وعالقات الرجال وال�ساء.

ت كث��ة �� الواقع س�شغل ��ا أبناء مصر فالنظر إل��ا من �عض جوان��ا مقدمة لنظرا

  مختار�ن أو غ�� مختار�ن �عد زمن قص��.

ومن �ذه ا��وانب ال�� �ستحق النظر أو �ستحق إعادة البحث ف��ا جانب الزواج ب�ن 

�قارب و�باعد، وما يقولھ عنھ ا��تصون ��ذه الشؤون من علماء �جتماع ومؤر�� 

  طبا�ع �جناس.

اعد، و�و ما �سميھ خ��اء �ذه الشؤون (إكسو جامي) �و عادة أو فالزواج باألب

شر�عة من أقدم الشرا�ع �� ا��تمعات الفطر�ة وا��تمعات ال�� أخذت بنص�ب من 

و�ندر ب�ن �ذه ا��تمعات من لم �عرف (�كسوجامي) �� صورة من صوره  ا��ضارة

  قض �� �عض �حوال.الكث��ة ال�� تتقلب ع�� جميع الفروض وت�ناقض أغرب التنا

فمن �ذه ا��تمعات ما يحرم فيھ زواج �خو�ن وال يحرم فيھ زواج �ب بب�تھ، ومنھ 

 ومع�م أبناء �عمام، ومنھ ما يحرم فيھ زواج أبناء 
ً
ما يحرم فيھ زواج �ؤالء جميعا

القبيلة الواحدة الذين ين�سبون إ�� جد واحد، ومنھ ما يحرم فيھ ا��مل وال تحرم فيھ 

  لصالت ا���سية.ا

و�ختالف �� �عليل �ذا التحر�م ب�ن الباحث�ن فيھ أك�� وأوسع من اختالف القبائل �� 

فم��م من �عزو�ا إ�� غ��ة �ب من ولده، وغ��ة �م من  �ذه العادة، و�ذه الشر�عة

بن��ا، وم��م من �عزو�ا إ�� رغبة الرجال �� إظ�ار القوة باغتصاب ا��الئل من القبائل 

 1بعيدة، وم��م من �عزو�ا إ�� (الطوطمية)ال
ً
، أو اتخاذ حيوان من ا��يوانات جدا

                                                 
إنسانیة وموضوع طبیعي الطوطمیة ھي دیانة مركبة من األفكار والرموز والطقوس تعتمد على العالقة بین جماعة  1

یسمى الطوطم، والطوطم یمكن أن یكون طائر أو حیوان أو نبات أو ظاھرة طبیعیة أو مظھر طبیعي مع اعتقاد الجماعة 
  باالرتباط بھ روحیا وكلمة طوطم مشتقة من لغة االبجوا األمریكیة االصلیة.

ین من األمریكیین واألسترالیین وھو رفیق ومساعد مع الطوطمیة منتشرة في مالیزیا وغینیا وأفریقیا وبین السكان االصلی
االرواح الخارقة وھو مقدس في المناسبات حیث تعتیره الجماعات كھویة لھا حیث یحرم لمسھ وتحطیمھ، قد تعود أصول 

 .الطوطم إلى أحد االجداد األوائل من الشامان, طبیب وساحر القبیلة المكلف بتنمیة العالقة بین االفراد والطوطم
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 �� حكم �سرة الواحدة ال�� ال 
ً
 ��ميع أفراد�ا، ف�م جميعا

ً
 حارسا

ً
للقبيلة �ل�ا ور�ا

يجوز ل�ا أن تأ�ل من ��م�ا ودم�ا). . . وم��م من �عزوه إ�� �سباب �قتصادية، ألن 

 من
ً
الزوج الغر�ب وال يتقاضاه من ابنھ أو ابن عمھ، وم��م من  �ب يتقا��� م�را

�عزوه إ�� ما ي�ون ب�ن �قر��ن من �لفة ال�� تضعف الرغبة ا���سية وت���� ب�ن 

  �قر��ن عالقة من الرحم غ�� عالقة الزواج

 و�ل أولئك جائز أن يؤدي إ�� تقر�ر �ذه الشر�عة �� ا��ماعات �و��، وإن غلب �عضھ

  اعة وغلب غ��ه ع�� جماعة أخرى.ع�� جم

 ب�ن العرب، وإن لم يتفقوا عليھ، 
ً
 معروفا

ً
وقد �ان اجتناب �قر��ن �� الزواج مذ�با

 (لك��ة ا��ياء من الزوج�ن 
ً
ف�ان أناس م��م �عتقدون أن الولد ي��ء من القر�بة ضاو�ا

  م:فتقل ش�و��ما، ولكنھ ي��ء ع�� طبع قومھ من الكرم)، و�� ذلك يقول أحد�

 ... فحملت فولدت ضاوّ�ا
ً
  يا ليتھ ألقح�ا ص�يا

و�روى عن الن�� عليھ السالم أنھ قال: (اغ��بوا وال تضووا)، حديث ال نقطع ب��تھ، 

  ألنھ عليھ السالم قد زوج بن�تھ من �قر��ن، كما ذكر �ديب صاحب ا��طاب

لزواج باألقارب ال أما الرأي الذي يوشك أن �ستقر عليھ ا����اء ��ذه الشؤون ف�و أن ا

ضرر فيھ من الوج�ة البيولوجية إال �� حالة واحدة، و�� أن �غلب ع�� �سرة �ل�ا 

استعداد جسدي لبعض �مراض، كما يتفق أن �غلب ع�� �عض �سر �ستعداد 

ألمراض الصدر، أو اختالل �عصاب أو سوء ال�ضم، أو ما شا�ل ذلك من دوا�� 

�� �بناء. فإن الولد إذا ورث �ستعداد للمرض من أبيھ الضعف ال�� تورث وت�تقل إ

وأمھ �انت وقايتھ منھ أصعب من وقاية أبو�ھ، و�ذه حالة ال شك �� ضرر�ا، سواء 

�ان �شابھ الب�ية �� أسرة واحدة أو �� أسر غر�بة. إذ ال يجوز لرجل مستعد ملرض من 

يص سواء �انت من أ�لھ أو �مراض أن ي��وج بامرأة مستعدة ل�ذا املرض ع�� التخص

  غ�� أ�لھ

أما �� غ�� �ذه ا��الة فزواج �قارب مأمون من الوج�ة البيولوجية ع�� قول �ك��ين 

من الثقات. وقد روي وس�� مارك �� كالمھ عن أحدث �راء �� موضوع �كسوجامي 
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يتفقون مشا�دات �عض املعني�ن بتجر�ة التالقح ب�ن ا��يوانات فإذا بالكث��ين م��م 

ع�� أن �ذه ا��يوانات سلمت من عوارض ال�زال املزعوم وأنجبت ذر�ة من أحسن 

أنواع�ا �� صفات القوة وال�شاط، وال سيما ا��يوانات ال�� �ع�� بانتخا��ا وإ�عاد 

ومع �ذا أي قول من أمثال  الضعيف م��ا ألسباب فردية ال عالقة ل�ا بالب�ية املوروثة

  الف من النقيض إ�� النقيض؟�ذه �قوال يم��� �غ�� خ

ينفي الضرر من تزاوج  -فمن أ��ب التناقض �� �ذا الصدد أن ال�اتب بت رفرس 

ا��يوانات القر�بة و�جعل شا�ده ع�� ذلك خيول السباق، فإذا بزميل لھ �� �ذه 

البحوث و�و س�� جيمس بن بو�وت يناقض �ذا الرأي و�تخذ خيول السباق نفس�ا 

يب بقومھ أن يدر�وا ذر�ة ا��يول �نجل��ية بدم غر�ب قبل أن قولھ و�� ��ة لھ ع��

 ال تجدي فيھ املداركة
ً
  يبلغ ��ا الضعف مبلغا

والقول الفصل �� �ذا ا��الف غ�� مستطاع، ولكننا �سيغ بالعقل س�ب الضعف 

الذي ينجم من تزاوج �قر��ن و�و اش��اك�م �� �ستعداد لألمراض والعوارض 

ية، فإذا انتفى �ذا �ش��اك فل�س يت�� أمامنا س�ب للتحذير من ا��لقية أو ا��لقِ 

�ذا الزواج، ول�س فيما شا�دناه من �مثلة دليل ع�� أن زواج �قر��ن أضر بالذر�ة 

  من زواج ��عدين

أما زواج املصر��ن باألور�يات فال ضرر من الوج�ة ا��سدية مع سالمة الزوج�ن، 

تلقيح بالدم ا��ديد الذي شو�دت حسناتھ �� كث�� من وفيھ إ�� جانب �ذا مزايا ال

  الشعوب و�فراد

ونحن �عتقد أن املسألة �نا ل�ست مسألة ال��م والدم و��ة ا��وارح، ولك��ا مسألة 

(�عصاب) ال�� �� خز�ن املل�ات واملوا�ب ا��لقية والعقلية ومناط التفاضل الكب�� 

��يحة الدم وال��م بر�ئة من عوارض السقم ب�ن �قوام و�جناس. فقد ت�ون املرأة 

 ما لم يكن مصدر �ذا ال�شاط ذلك 
ً
 جديدا

ً
وال�زال، ولك��ا ال تنفث �� أبنا��ا �شاطا

ا��ز�ن العص�� الذي تك��ه �عض �مم بالتجارب النفسية وا��سدية �� عشرات 

  �لوف من السن�ن
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 يات وال سيما بنات الشمالف�ذا ا��ز�ن العص�� �و الذي �ستفاد من البناء باألور�

ومن �ذه الوج�ة ال اع��اض ع�� زواج املصر��ن باألور�يات أو من �شا���ن �� �ذه 

ا��صلة، وإنما يأ�ي �ع��اض ع�� �ذا الزواج من الوج�ة القومية والوج�ة �خالقية 

 من الرجال  والوج�ة ��سانية ع�� السواء
ً
فال�ساء املصر�ات اليوم أوفر عددا

ر��ن، فإذا ترك�ن أبناء وط��ن لي�نوا باألجن�يات فعاقبة ذلك عضل مئات �لوف املص

من البنات �� سن الزواج، وعاقبة �ذا العضل فساد �� �خالق و�الء ع�� ا��تمع 

  املصري ير�يان ع�� �ل نفع مرجو من البناء باألور�يات ولو كن من أفضل ال�ساء

ون �مم �عا�� جملة من جوانب كث��ة وال و�كذا يرى �ديب صاحب ا��طاب أن شئ

يقتصر العالج ف��ا ع�� جانب دون جانب. وعندنا أن �مة ال�� ت�ون �ل فتاة ف��ا 

 
ً
م��وجة �� س��ا املعقول أسلم من �مة ال�� ينجب ف��ا عشرة آالف أو عشرون ألفا

 
ً
 وإ�� جوار�م ألوف العوا�س ي�تذلن أنوث��ن ف�سري فساد �سال

ً
�ن إ�� البيوت متفوقا

 و�غرق ذلك ال�سل املتفوق �� ��تھ ال�� ال تدفع�ا شطوط وال جسور 
ً
  جميعا

  فنصيحة الفرد أن الزواج ب�نات �مم املتقدمة زواج صا�� مطلوب

ونصيحة �مة أن ترك بنا��ا معضوالت بالء غ�� مأمون. فإن �س�� دفع �ذا البالء 

دمات فقد استطيعت خدمة الفرد و�مة وتحصيل النفع من البناء باألور�يات املتق

  ولكنھ ع�� �ذا احتمال �عيد. ع�� السواء
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  ا��روف الالتي�ية

   

علم القراء أن صاحب املعا�� �ستاذ العالمة عبد العز�ز ف��� باشا قد اق��ح ع�� 

ل�ا  مجمع فؤاد �ول للغة العر�ية اقتباس ا��روف الالتي�ية و�عض ا��روف املشا��ة

وقد خالفھ كث��ون، وعاود معاليھ الكرة للرد ع�� �ؤالء  لت�س�� الكتابة العر�ية

  ا��الف�ن، وم��م �اتب �ذه السطور 

وكنت قد خالفت رأي معاليھ ألن اق��احھ ي��ك الصعو�ة �صلية قائمة و�ع�� 

كتابة حرف فال صعو�ة عندنا �� . بالصعو�ة املتفرعة عل��ا، و�� تا�عة ل�ا باقية ببقا��ا

 إذا عرفنا أنھ مضموم أو مفتوح أو 
ً
 أو مكسورا

ً
 �ان أو مفتوحا

ً
من ا��روف مضموما

 أم غ�� 
ً
مكسور، وال صعو�ة كذلك �� قراءتھ مع �ذه املعرفة سواء أ�ان مش�وال

إنما الصعو�ة �صلية أن �عرف ما يضم وما يفتح وما يكسر، ثم نكتبھ ونقرأه  مش�ول 

  ع�� صواب

صعو�ة إ�� خواص �� ب�ية اللغة العر�ية ال وجود ل�ا �� اللغات ال�� تكتب وترجع �ذه ال

  با��روف الالتي�ية، غر�ية �انت أو شرقية

ومن �ذه ا��واص الفعل الثال�ي واختالف أبوابھ وارتباط ذلك باملصادر واملشتقات، 

  �يةوال وجود ل�ذا الفعل الثال�ي �� غ�� اللغات السامية، وع�� رأس�ا لغتنا العر 

وم��ا �عراب، و�و ع�� وجود القليل منھ �� لغات نادرة، قد اختصت اللغة العر�ية 

  بأح�ام مستفيضة فيھ، ال نظ�� ل�ا �� جميع اللغات

وم��ا أن حروف ا��ركة �� �عض اللغات الشرقية ال�� تكتب �ن با��روف الالتي�ية 

و�سراع ف��ا، ولك��ا �� اللغة قلما تفيد مع�� من املعا�ي غ�� إشباع ا��ركة أو خطف�ا 

  العر�ية تبدل مع�� ال�لمة أو تبدل قوة املع��

فقراءة العر�ية قراءة مضبوطة ال تتأ�ى �غ�� ت��يح العلم ��ذه القواعد قبل كتاب��ا 

وقراء��ا، وس�يل ذلك أن نختصر القواعد النحو�ة والصرفية ح�� يحيط أوساط 

  الصواب ج�د املستطاعالناس بالقدر ال�ا�� م��ا ملقار�ة 
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ونقول مقار�ة الصواب ألن العصمة من ا��طأ لن تت�سر �� اللغة العر�ية وال �� غ���ا 

 �� عمل ي�ناولھ جميع من خاصة وعامة
ً
  من اللغات، ولن تت�سر أبدأ

أما الكتابة با��روف الالتي�ية فإن �� أ��ا تضمن للقارئ أن يقرأ ما أمامھ ع�� صورة 

ع الكتاب ا��تلف�ن أن يكتبوا ال�لمة ع�� صور مختلفة �ل�ا خطأ واحدة ف�� ال تمن

وخروج ع�� القواعد اللغو�ة، ومن �نا �شيع التبلبل �� �لسنة و�تقرر ا��طأ 

 للقراءة ع�� الوجھ ال��يح. وال 
ً
 من تركھ محتمال

ً
ب���يلھ �� الكتابة والطباعة بدال

 من ا��طأ امل
ً
كتوب أو املطبوع، ألن كتابة ا��طأ شك أن ا��طأ �� النطق أ�ون ضررا

  تبقى خطأ النطق وتز�د عليھ أ��ا ���لھ وتضلل من ع��� أن ��تدي إ�� الصواب

فقصارى ما �غنمھ ��ذا التبديل، أننا ننقل التبعة من القارئ إ�� ال�اتب وال نمنع 

ا��طأ وال نضمن ال��ة، و�� فائدة ال يبلغ من شأ��ا أن تبدل معالم اللغة وتفصل 

  ا ب�ن قديم�ا وحدي��ام

أن طر�قتھ ل�ست  -و�� كث��ة  -و�ان من أسباب مخالف�� الق��اح �ستاذ العالمة 

بأ�سر من طر�قتنا ال�� نجري عل��ا �ن �� كتابة ال�لمات العر�ية مضبوطة �عالمات 

ألن الطر�قة الالتي�ية املضاف إل��ا  الش�ل املصط�� عل��ا، �� موضع ا��اجة إل��ا

��روف العر�ية �عفينا من عالمات الش�ل، ولك��ا تضطرنا إ�� ز�ادة ا��روف �عض ا

ح�� تبلغ ضعف�ا أو أك�� من ضعف�ا �� �لمات كث��ة، وتوجب �ذه ال�لفة ع�� العارف�ن 

  و�م غنيون ع��ا.

ثم �� ال �غن�نا بتة عن النقط والش�ل، أل��ا �عود بنا إ�� النقط �� حروف، وإ�� ما 

ع�� أن �مم . �عض ا��روف لتمي�� �لف والثاء والذال والش�ن�شبھ الش�ل �� 

  �صيلة �� الكتابة الالتي�ية ال �ستغ�� بالرسم عن ضبط السماع

فاللغة �نجل��ية ال�� أستطيع �تيان بالشوا�د م��ا حافلة بال�لمات ال�� يختلف 

افلة بالشواذ �� نطق�ا ورسم�ا، وال�� تنطق ع�� وجھ وتكتب ع�� وجوه، كما أ��ا ح

  صيغة املا��� واملفعول ومشتقات أخرى 
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 و�� مختلفة 
ً
 واحدا

ً
ومن أمثلة الصعو�ات �� الرسم أ��م ينطقون �ذه ال�لمات نطقا

 ع�� نمط واحد
ً
 �� الكتابة واملع�� و�شتقاق، و�� وأ��م يكتبون حروف ا��ركة أحيانا

ت، كما يفعلون ع�� س�يل و�خالفون ب�ن النطق ��ا �� درجة املد و�� مخارج الصو 

  التمثيل �� أو �� أو �� أو ��

 
ً
ومن حروف �نجل��ية ما يكتب وال ينطق بھ مثل الباء �� وال�اف �� وم��ا ما ��مل حينا

 بخالف حرفھ مثل
ً
  و�نطق حينا

إ�� غ�� ذلك مما تدل عليھ �ذه �مثلة وال تحصيھ، و�كفي أن نرجع إ�� امل��مات ال�� 

ة أنفس�م لنعلم أ��م ال �ستغنون عن اتباع �ل �لمة بما يضبط وضعت أل�ل اللغ

  نطق�ا ودرجة امتداد ا��ر�ات ف��ا وموقع الن��ة �� مقاطع�ا

وقد رأينا أن نكتفي �� مناقشة اق��اح الالتي�ية باألقوى و�ظ�ر من �سباب دون أن 

رسم العر�ية  نذ�ب ف��ا إ�� �ستقصاء و�س�يعاب، وإال فاألسباب ال�� تحول دون 

  با��روف الالتي�ية أك�� من �ذا الذي أجملناه بكث��

وتناول معا�� املق��ح اع��اضنا فقال �عد ت��يصھ: (إنھ ع�� �ل حال اع��اف خارج عن 

املوضوع. وما أش��نا، إزاءه، بالباحث�ن عن طر�� ا��لقة املفرغة تقوم الساعة علينا 

بحث �� أصول اللغة وت�س�� قواعد نحو�ا قبل أن ��تدي إ�� املطلوب! إن مسألة ال

وصرف�ا تلك ال�� يقول املع��ضون إ��ا �� العالج الشا�� ألدواء العر�ية �� مسألة 

 ع�� ا��مع اللغوي يردد مداخل�ا ومخارج�ا، 
ً
أخرى قائمة بذا��ا، و�� مطروحة فعال

  و�حاول ما وسعت قدرتھ تم�يد ما يقبل م��ا التم�يد)

الئحة ا��مع تجب اع��اضنا، ورد معاليھ عليھ ألن: (نص�ا صر�ح ��  ثم قال معاليھ إن

أن عليھ البحث �� ت�س�� رسم الكتابة العر�ية، ووز�ر املعارف ع�د إليھ ��ذه امل�مة 

 ب�نفيذ قرارات الوز�ر)
ً
  بقرار منھ خاص، و�و م�لف نظاميا

ضائية منھ بالدفوع وعندنا أن رد معاليھ ع�� �ذا �ع��اض �و أشبھ ���ء بالدفوع الق

  املنطقية
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فا��ق أن ت�س�� القواعد اللغو�ة مسألة غ�� مسألة الرسم وكتابة ا��روف، ولكن 

اختالف�ما ال يمنع العالقة الوثيقة بي��ما وال يخرج�ما عن حكم القض�ت�ن اللت�ن ال 

  تنظر إحدا�ما بمعزل عن �خرى 

 سم الكتابة كما ع�د إليھوكذلك ع�� ا��مع بموجب ت�و�نھ أن يبحث �� ت�س�� ر 

ولكن �ذا الوجوب لن يوجب عليھ أن يرحب ب�ل �غي�� أو يدين بأن التغي�� أس�ل من 

  الطر�قة ال�� نحن عل��ا �ن

فت�س�� الرسم العر�ي واجب ال شك فيھ، ورفض الرسم الالتي�� كذلك واجب ال شك 

يخرجنا من تلك الصعو�ة فيھ لألسباب ال�� قدمنا�ا، وأول�ا أنھ يبدل معاملنا دون أن 

  ال�� تدعونا إ�� التبديل

وقد نظر ا��مع �� عشرات من املق��حات ال�� تقدم ��ا أعضاؤه أو تلقا�ا من 

  الفضالء ا����دين �� حل �ذه املعضلة العس��ة

فإذا قال قائل إن الرسم ا��اضر أ�سر من جميع �ذه املق��حات، ألنھ �� الواقع أ�سر 

 أ�سر من  م��ا. فالالئحة ال
ً
تفرض عليھ أن يخالف ا��قيقة و�قول: بل �� جميعا

  الرسم الذي نجري عليھ.

ول�ل لغة صعو�ا��ا ال�� ال ي�ساوى الناس �� تذليل�ا ولو زالت صعو�ات الرسم 

فال بد من فارق �� اللغة ب�ن املتعلم وغ�� املتعلم و��ن املو�وب وغ��  والكتابة جمعاء

  ة والدخيل عل��ااملو�وب و��ن صاحب السليق

 ب�ن اللغات �� �ذه ا��اصة العامة. . . فم�ما نصنع �� 
ً
ول�ست لغتنا العر�ية بدعا

ت�س�� رسم�ا أو قواعد�ا فلن �سوي ب�ن الناس �� كتاب��ا وقراء��ا، ولن �غ�� ال�اتب 

أو القارئ عن املز�د من �س�يفاء �لما ارتفع درجة أو درجات �� مراتب الف�م والشعور 

  تعب��وال

 
ً
 أو كر�ا

ً
ول�ذا ي�ب�� أن �س�� كتاب��ا بت�س�� معرف��ا وت�س�� ف�م�ا مع ال�سليم طوعا

بأن �ذا الت�س�� لن يدفع �ل عسر، ولن يز�ل �ل ل�س، ولن �عصم من ا��طأ �ل 
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العصمة، ولن يزال الباب �عده مفتوحا للتفاوت ب�ن قدرة الناس ع�� الصواب 

  و أو قصور واستعداد�م ل��طأ من ج�ل أو س�

وإذا قيل أي العالج�ن أد�ى إ�� ت�س�� الكتابة؛ فال شك أن العلم التقر��� بالقواعد ال�� 

تقيم النطق خ�� من الرسم الذي يقرأ ع�� صورة واحدة مع بقاء صور متعددة لل�لمة 

تختلف باختالف حظوظ الكتاب من القواعد الصرف والنحو و�مالء وال��اء، و�ذا 

ف الالتي�ية تضمن القراءة ع�� صورة واحدة و�و غ�� ��يح، ألن إن �� أن ا��رو 

ا��روف الالتي�ية يخالف جرس ا��روف العر�ية �� ا��ارج وا��ر�ات وتوقيت  جرس

  ال�لمة �� أثناء نطق�ا، و�و ���ء صميم اللغة �املع�� ورسم الكتابة ع�� السواء

ال أس�ل وأقرب إ�� ب�ية اللغة وأسلم ما يقال �� �ذا الباب إن الطر�قة القائمة ال تز 

  من �ل مق��ح علمنا بھ، وال ما�ع من جديد �ستدرك ما عز استدراكھ إ�� �ن.
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  ب�ن ا��قائق و�ساط��

   

 اق��ح فيھ أن تطلق �لمة العرو�ة بفتح الع�ن ع�� 
ً
كتب �ستاذ محمود عزمي مقاال

ي اللبناني�ن وأنا قال �ستاذ: (وقد وفقت مع ر�ط من أصدقا� ا��امعة العر�ية

��  -أصطاف مع�م إ�� �عر�ب لفكرة التعاون املس�ند إ�� مدرك �مر�كية الشاملة 

بلفظ واحد يدل أبلغ الداللة ع�� جامعة �مم العر�ية  -نظام جامعة �مم �مر�كية 

و�و لفظ العرو�ة بفتح الع�ن ال  -ال�� ي�� أن �ع�� ع��ا باللغات �جن�ية ب�لمة 

وقد وردت �� القوام�س و�� املدونات ع�� أن من معان��ا العرب مجتمع�ن ��  بضم�ا.

مواسم�م، كما ورد أن يوم ا��معة �ان �س�� يوم العرو�ة بالفتح قبل أن �س�� يوم 

  ا��معة)

وتناول �ذا املقال (مشاغب) املصور فقال: (. . . ل�سمح لنا �ستاذ أن نقفش لھ 

عنا إ�� أك�� القوام�س وا�� أم�ات اللغة فلم �ع�� ع�� وألصدقائھ �ذه القفشة. فقد رج

أن العرو�ة بالفتح �� العرب مجتمع�ن �� مواسم�م ح�� ي�� أن تطلق ع�� ا��امعة 

العر�ية. فقد قال صاحب لسان العرب وصاحب محيط ا��يط وغ���ما إن العرو�ة 

� زوج�ا أو العاصية أو والعروب بفتح الع�ن �� املرأة الالعبة الضاحكة، أو املتحببة إ�

العاشقة الغاو�ة، وإن إطالق العرو�ة بالفتح ع�� يوم ا��معة �ان قبل �سالم، وأنھ 

يظن أنھ دخيل �� اللغة، وقال صاحب اللسان: و�� حديث ا��معة أ��ا �انت �س�� 

عرو�ة بالفتح و�و اسم قديم ل�ا، و�أنھ ل�س �عر�ي. . . وأشار �عد ذلك إ�� أنھ �غ�� 

  ظ�ور �سالم وس�� يوم ا��معة. . .)�عد 

�ذا �و مدار املشاغبة ب�ن �ستاذ عزمي و (مشاغب) املصور الذي أصاب �� قفشتھ 

  اللغو�ة، وأحسن إذ حال ب�ن ا��امعة العر�ية وإطالق �لمة العرو�ة عل��ا

  فمن �� �ذه العرو�ة؟

  من �� �ذه ا��سناء اللعوب املت��بة الغاو�ة العصية؟
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الفاتنة ال�� �ان يوم ا��معة �س�� باسم�ا �� ا��ا�لية وال تزال ��  من �� �ذه

  خصائصھ أثارة من تلك ال�سمية ح�� اليوم؟

أك�� الظن أ��ا �� (الز�رة) �وكب العشق وال�وى واللعب والغواية، ثم �وكب يوم 

ا��معة الذي �سب إليھ �ذا اليوم �� أرصاد املشارقة منذ آالف السن�ن، وقد بطلت 

تھ �ن �� لغات املشارقة ولم تبطل من لغات �ور�ي�ن الذين اقت�سوا أرصاد�م �س�

من الشرق قبل ظ�ور املسيحية بقرون، فال يزال الفر�سيون يطلقون ع�� يوم ا��معة 

اسم فندردي أي يوم الز�رة وال يزال �ن�ل�� يطلقون عليھ اسم فرايدي أي يوم فرايا، 

  الشمال �قدم�ن و�� مقابلة الز�رة عند أبناء

قد سبقوا �ور�ي�ن إ�� رصد ال�واكب  -واملعروف أن املشارقة فيما ب�ن ال��ر�ن 

السيارة والثابتة، ومزجوا �ذه �رصاد بالعقائد ا��رافية ال�� اشتمل عل��ا علم الفلك 

القديم. فزعموا أن ال�واكب مستولية ع�� �يام وا��وادث، مسيطرة ع�� السعود 

وقالوا إن الشمس مستولية ع�� يوم �حد، وإن القمر مستول ع�� يوم والنحاس، 

�ثن�ن، وإن املر�خ مستول ع�� يوم الثالثاء، وإن عطارد مستول ع�� يوم �ر�عاء، وإن 

املش��ي مستول ع�� يوم ا��م�س، وإن الز�رة مستولية ع�� يوم ا��معة، وإن زحل 

 �� �ذه �ياممستول ع�� يوم الس�ت، وإن �ذه ال�واكب ت
ً
  تداول الساعات جميعا

وقد بقيت �ذه ال�سبة �� أسماء �يام �ور�ية إ�� العصر ا��اضر �عد أن بطلت �� 

  مصادر�ا �و��

  فيوم �حد باإلن�ل��ية �س�� يوم الشمس بلفظ صر�ح.

  و�وم �ثن�ن يوم �غ�� تحر�ف كب��

مم الشمال، و�س�تھ �� اللغة و�وم الثالثاء �س�� يوم الھ ا��رب و�و تيوا عند أ

  الفر�سية أصرح وأظ�ر أل��م يدعونھ أي يوم مارس، و�و املر�خ

و�وم �ر�عاء �س�� يوم أوو�ن إلھ الفنون و�س�تھ �� اللغة الفر�سية كذلك أصرح 

  وأظ�ر أل��م يدعونھ أي يوم مركيوري، و�و اسم عطارد عند جميع �ور�ي�ن
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يوم ثور إلھ الرعد وال��ق والصواعق والن��ان و�وم ا��م�س �س�� باإلن�ل��ية 

والصناعات ال�� �ستخدم ف��ا النار و�شبھ �� خصائصھ املش��ي كما �عرفھ 

  الشرقيون 

و�وم ا��معة م�سوب إ�� الز�رة كما تقدم، و�وم الس�ت م�سوب إ�� زحل، و�و �� 

  ك اللغة�ن�ل��ية أصرح منھ �� الفر�سية أي يوم (سات��ن)، ومعناه زحل �� تل

  وال شك �� مرجع الز�رة خاصة إ�� �ساط�� املشرقية بلفظ�ا ودالل��ا

ف�لمة في�س �انت تكتب باللغات �ور�ية القديمة ب�ث ثم ��فت الباء إ�� الفاء، 

 �� جميع اللغات، و��فت الثاء إ�� الس�ن فأصبحت في�س كما تنطق 
ً
كما يتفق كث��ا

�لمة ب�ت ال�� تدل �� العر�ية وغ���ا من اللغات  اليوم، ومرجع�ا ع�� ما �و ظا�ر إ��

  السامية ع�� الفتاة

و�لمة (أشتار) ال�� أطلقت من قبل ع�� الز�رة، ثم أطلقت ع�� سائر النجوم مأخوذة 

من أستار و (عش��وت)، أي الز�رة عند الفي�يقي�ن. وم��ا �س��الب أو �صطرالب 

  مقياس ال�واكب و�فالك

� أساط�� الفلك املشرقية �� �عي��ا خصائص�ا ال�� تث�ت ل�ا ح�� وخصائص الز�رة �

�ن �� أساط�� الغر�ي�ن، و�� �س�يالء ع�� العشق وال�وى وا��مال الغاوي والفتنة 

ا��ليعة، و�� رسائل إخوان الصفاء كما �� غ���ا من كتب ا��كمة والفلك: (. . . من 

�ما دليل ع�� سعادة أبناء الدنيا و�� ذلك حال السعدين املش��ي والز�رة. فإن أحد

الز�رة، وذلك أ��ا إذا استولت ع�� املواليد دلت ل�م ع�� �عيم الدنيا من ��ل 

  والشرب والن�اح وامليالد، ومن �انت �ذه حالھ �� الدنيا ف�و من السعداء ف��ا)

�انت  وقد بقيت ل��معة صلة با��ب واملتعة ح�� اليوم �عد �سيان �لمة العرو�ة ال��

  تطلق عليھ �� ا��ا�لية

فمن �نا إذن جاء وصف العشق وال�وى ليوم ا��معة �� ا��ا�لية امل�سية، ومن �نا 

ا�عقدت ا��امعة ب�نھ و��ن العرو�ة ال�� �� املرأة اللعوب املتحببة العاصية الغو�ة، 
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م و�ل حسناء لعوب تجمع ب�ن �ذه الصفات كما جمعت بي��ا الز�رة ر�ة الفتنة والغرا

  عند ال�لدان والفي�يقي�ن قبل اليونان والالت�ن

ومن ا��سن إذن أن ي�ون ل��امعة العر�ية �وكب غ�� الز�رة �� مطلع�ا ا��ديد أو 

فإن اجدر ال�واكب أن �ستو�� ع�� ا��امعة العر�ية �� �ذا الطالع ل�و  طالع�ا ا��ديد

�ن قبل الغر�ي�ن، كما �وكب عطارد الذي ت�سب إليھ �داب والفنون �� أقوال الشرقي

  قال ابن الرومي:

ن�� ... إ�� �سب من الكتاب دان
ُ
  ونحن معاشر الشعراء ن

  أبونا عند �سب�نا أبو�م ... عطارد السماوي امل�ان

و�ذا من �دلة الكث��ة ع�� أن ا��صائص الفلكية ال�� تزعم�ا �ساط�� �ور�ية 

يقى قد �انت معروفة ع�� �ذه ألر�اب �داب والفنون من شعر ون�� وغناء وموس

  الصفة �� الشرق العر�ي و�� الشرق �لھ قبل دولة �سالم والعر�ية

  والرأي الصائب �نا غ�� �عيد من داللة �ساط�� ع�� �ذا املع��.

فإن ا��امعة العر�ية ال يجمع�ا ��� كما تجمع�ا اللغة وآدا��ا ومنظوم�ا ومنثور�ا 

فا��امعة العر�ية قبل �ل ��� �� جامعة اللغة العر�ية  وأفان�ن الفصاحة والتعب�� ف��ا

وعطارد السماوي امل�ان  واللسان العر�ي بما أفاض فيھ من شعر ون�� وخطابة و�يان

  �و صاحب �ذه ا��امعة دون غ��ه من �واكب السماء، و�خاصة تلك الز�رة اللعوب!

��ك �� تلك اللغة. فلن تنفصم لألمم العر�ية جامعة ما دامت ل�ا لغة واحدة وأدب مش

ألن �ذا �دب �و امل��اث الذي ير�ط�ا بأسرة واحدة، وال يقع ال��اع عليھ كما يقع 

 مجلبة الوفاق وموزع ا��صص 
ً
 ع�� م��اث املال وا��طام، بل �و أبدا

ً
ال��اع كث��ا

  بمقدار ما ي�ناول م��ا املتناول �� غ�� ضرار وال شقاق

سة فل�ا ضمان واحد يتقدم ع�� �ل ضمان، و�و أما الوحدة العر�ية من وج�ة السيا

حر�ة �ل أمة عر�ية �� ا��كم وحر�ة �ل أمة عر�ية �� �ختيار، وحر�ة �ل أمة عر�ية �� 

  معاملة �مم �خرى 
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فإذا قامت الوحدة ع�� �ذين �ساس�ن: أساس �دب وأساس �ستقالل؛ ف�ل ما 

حال مسألة رسوم وأش�ال. وال يبا�� وراء ذلك ف�و تفصيل يطو�ھ �جمال، و�و بأية 

العر�ي �� قطر من أقطار العرو�ة ماذا ي�ون الرسم، أو ماذا ي�ون الش�ل إذا سلمت 

  لھ اللغة وآدا��ا، وسلمت لھ ا��ر�ة وحقوق�ا

ول�ل عر�ي أن يقول يومئذ �� سائر العرب: (أبونا عند �سب�نا أبو�م) إذا �ان عطارد 

  ان.�و رمز �دب والفصاحة والبي
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  تبارك رزاق ال��ية

   

ذ�بت لرد الز�ارة لضيف نابھ من ضيوف مصر ي��ل بفندق كب�� من فنادق مصر 

ا��ديدة، و�انت الليلة ليلة �حد والس�رة س�رة راقصة �� ساحة الفندق الكب��، 

فجرى ما البد أن يجري �� �ذا املقام من حديث ا��رب ومال�� ا��رب وأغنياء ا��رب 

�ؤالء �غنياء وحداثة �عم��م �� البذل والعطاء، والروايات �� ذلك كث��ة تضيق  و�ذخ

  ��ا ��ائف �حصاء

م��ا أن �عض �ؤالء �غنياء دخل الفندق ومعھ زميلة ير�د أن يراقص�ا فاتفقت ��اية 

العزف املوسيقي �� ساعة دخولھ، فنادى بأع�� صوتھ ع�� رئ�س الفرقة (فوكس 

)، واستجيب النداء �� ا��ال، ألن رئ�س الفرقة ع�� ما يظ�ر �ان تروت. فوكس تروت

  من عارفيھ ومن طالب عطاياه

فما �و إال أن فرغ من رقصتھ ال�� ال يحس��ا ح�� دعا ا��ادم فأعطاه ورقة �عشرة 

جن��ات يوصل�ا إ�� الرئ�س املستجيب، وورقة بجنيھ واحد م�افأة ل��ادم ع�� مشقة 

  التوصيل!

) آخر أفرغ جيبھ �� ميدان السباق من ورق ال يحصيھ ومن تلك الن
ً
 (حر�يا

ً
وادر أن غنيا

 لزميلة لھ عن خسارة زعمت أ��ا قد من�ت ��ا �� �عض 
ً
وال ��تم �عده، �عو�ضا

  �شواط، و�ذه الزميلة ال تذكره ب�ن أترا��ا إال باسم (ا��مار)

 آخر جازف �عشر�ن ألف جنيھ ليناف
ً
س �عض الك��اء ع�� ومن تلك النوادر أن غنيا

  �وى من ��واء

تتوا�� ع�� أسماع �عض الغر�اء ع��ا  - و�عض�ا حقائق مش�ودة  -و�انت �ذه الروايات 

فيد�شون و�حنقون و�غلو ��م الد�ش وا��نق كما �غلو ��م ا��وف ع�� مص�� 

ا��تمع املصري من �ذه الغوايات �� أيدي أناس ال �ستحقون ملء ا��وف من خ�� 

و�م يخدمون ش�وا��م ب��وات �ع�� ��ا ج�ود �كفاء و�مناء. فرفع رجل من  الشع��،

ا��اضر�ن إصبعھ إ�� السماء: رجل من ا��اضر�ن ال شك �� إسالمھ وإيمانھ بوجود 
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هللا، ولكنھ ذ�ل عن نفسھ ملا سمع من تلك ا��رجات، فصاح و�و ينظر إ�� القبة 

  الزرقاء: أأنت موجود:

  رزاق؟أ�ذه عدل �� قسمة � 

صيحة قديمة ع�� ألسنة ا��رج�ن �� أشباه �ذه �زمان، قيل إن أبا العالء صاح�ا، 

  فقال:

 وترزق أحمقا
ً
  إذا �ان ال يحظى برزقك عاقل ... وترزق مجنونا

  فال ذنب يا رب السماء ع�� امرئ ... رأى منك ما ال �شت�� ف��ندقا

إ�� أ�ي العالء، و�ما أشبھ بكالم  والب�تان معروفان، ولكن الشك �ل الشك �� �سب��ما

  ابن الراوندي حيث يقول:

  كم عاقل عاقل أعيت مذا�بھ ... وجا�ل جا�ل تلقاه مرزوقا

  �ذا الذي ترك �و�ام حائرة ... وص�� العالم النحر�ر زنديقا

  وأشبھ بكالم غ��ه ممن ال أذكره �ن حيث قال:

  ما استحقت تبارك رزاق ال��ية �ل�ا ... ع�� ما قضاه ال ع��

ت
ّ
  فكم عاقل ال �ست�يت وجا�ل ... ترقت بھ أحوالھ و�عل

وما من صيحة �� �ذا املع�� �� أوجع من صيحة ابن الرومي �� قصيدتھ البائية ال�� 

  يقول ف��ا:

  أترا�ي دون �و�� بلغوا أال ... مال من شرطة ومن كتاب

  وتجار مثل ال��ائم فازوا ... بامل�� �� النفوس و�حباب

  ف��م لكنة الن�يط ولكن ... تح��ا جا�لية �عراب

اب   أصبحوا يلعبون �� ظل د�ر ... ظا�ر ال��ف مثل�م لعَّ

  غ�� مغن�ن بالسيوف وإال �قال ... م �� موطن غناء ذباب

  ل�س ف��م مدافع عن حر�م ... ال وال قائم بصدر كتاب

  ولكنھ يثوب إ�� �سليم ا��ائر ح�ن يقول:

  ح�ن يقسم�ا ... ب�ن ال��ية قسما غ�� متفق تبارك العدل ف��ا
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  وما �و إال �سليم �عياء واللغوب ال �سليم الراحة والقبول 

سمعت ذلك الرجل املسلم املذ�ول و�و ينظر إ�� السماء و�صيح: أأنت موجود؟ 

فقلت: �عم! بل �ذا �و الدليل ع�� وجوده. فانھ ألعلم بما حرمھ هللا من �عمة 

اد أن �عوضھ عما حرمھ ل�ان قليال �� �عو�ضھ أموال املصارف ال�� ��سانية، فلو أر 

  �� القا�رة جمعاء

و�انت �ذه الصيحة ت��دد �� مجالس �دباء ورجال الفنون خاصة؛ ف�ان يطيب �� 

 أن أسل��م وأعاب��م �� آن واحد، فأسأل أحد�م: بكم ت�يع ما و�ب هللا لك من 
ً
أحيانا

بكم ت�يع ما و�ب من الذوق ا��ميل؟ وأسأل غ���ما: الشاعر�ة؟ وأسأل غ��ه: وأنت 

  وأنت بكم ت�يع ما و�ب لك من الوسامة والقسامة؟

فم��م من يقول أنھ ال ي�يع�ا بمال الدنيا، وم��م من إذا سألتھ تقو�م املل�ات باملال 

دون الر��� ب�يع�ا وشرا��ا تردد �� ذلك وذكر �لوف ومئات �لوف، و�و ال يظن 

  ولو صعد بالتقدير إ�� املالي�ن املغاالة،

ف�ذى �لوف يا �ؤالء إذن (بدل مفقود). . . وأنتم أول من ير��� ب�سو�م السلعة ع�� 

  �ذا املقدار!

وال أدري لم لم تخامر �� قط نقمة ع�� نظام ال�ون من �ذه الناحية �� أوائل الشباب 

يمان ��سان بحقھ حيث تك�� الش�وى و�ك�� الطموح، أو فيما �عد ذلك حيث يك�� إ

�� الراحة والر��ان، ولعل�ا قلة �ك��اث باملال �� ال�� جعلت�� أصغره �� حسا�ي أن 

  ي�ون التفاوت فيھ علة الشك �� نظام الوجود.

عرضت ل�ذه املسألة �� مقدمة الطبعة الثانية من  - قبل أر�ع وعشر�ن سنة  -فقديما 

رت �� نف��� �ذه ا��واطر أسمع ��ة مجمع �حياء، فقلت يومئذ: (لم أزل منذ دا

واحدة �� أك�� ما يورده الناس ع�� فساد نظام ال�ون، و�� مع ذلك أو�ن ا���� 

وأظ�ر�ا بطالنا، وتلك ا���ة �� تباين مواز�ن ا��زاء وت��ل�ا ع�� خالف املقرر املسلم 

�م بھ �� عرف�م. ف�م يقولون: أما �ان العدل يق��� بال�سو�ة ب�ن الناس �� منازل

وحظوظ�م؟ أل�س من الغ�ن أن �غتضر الشاب و�ؤخر ال�رم، وإن يحرم العامل 
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و�غدق ع�� العاجز وأن يرتفع الوضيع و��تذل الكر�م؟ وإن �ان �ذا مراد �قدار أفما 

�ان �� وسع�ا أن تر��� �ل مخلوق بنص�بھ و�غ�� �ل طالب عما ل�س �� يده؟ 

ت �� �ل م�ان، و�ان ل�ا فعل ��يب وازدادت �ذه الش�وى �عد ا��رب الك��ى فسمع

�� �غ�� �حوال، وس�سمع �� �ل ح�ن ما دام �ختالف ب�ن الناس فت�ون من أقوى 

دوافع التيار ��سا�ي. . . والشا�ون ��ذا اللسان ال يداخل�م الر�ب �� عدل ش�وا�م، 

ملفتقر إليھ، و��سون أن أناني��م �� الشاكية املتل�فة ع�� التغي�� وإن ل�س العالم �و ا

رضاه ما ال يقول �� أيام ��طھ،  املتوقف نظامھ عليھ، وإن أحد�م ليقول �� أيام

و�تقلب أملھ �� حال�� الر��� وال��ط. ف�ل ير�د أن يتحول العالم معھ �لما تحولت 

بھ الصروف وتقلبت عليھ �مال؟. . . �ش�ون من تفاوت �عمار وا��ظوظ، و�م إنما 

اعتھ و�متھ وجوده، ألن �عمار مج�ولة، ولن ي�ون لرجل ع�� �����م من الرجل ��

رجل فضل ���اعة أو �مة أو وجود لو زالت ا��اطر من الدنيا و�ساوي الناس �� 

�جال أو أمنوا املوت إال �� وقت معلوم، فإذا أمن الش�ب والشبان ف�ل يرض��م �ذا 

شبھ باإل�سان من اللبنة العدل الذي ال �ع�ش معھ فضيلھ، والذي يجعل ��سان أ

باللبنة، فتبطل مزايا البأس والذ�اء و�ر�حية واملروءة: ال قائد وال مقود وال سيد وال 

مسود وال حاسد وال محسود، وال ت�شعب علوم أو ت�نوع صناعات أو تتعدد خصال 

وأعمال أو تتفرع أجناس واديان. فأي دنيا ت�ون �ذه وأي حياة؟ إن �ؤالء الشاك�ن لو 

  سند إل��م أمر الس�ون ��اروا �� تصور �يئة غ�� �ي�تھ ول�دءوه قبل أن يؤسسوه)أ

منذ أر�ع وعشر�ن سنة �انت ا��ال ك�ذه ا��ال، و�انت الدنيا �� أعقاب حرب ك�ذه 

ا��رب، و�ان أناس مسلمون وغ�� مسلم�ن يصيحون تلك الصيحة و�م ينظرون إ�� 

  السماء: أأنت موجود؟

  � أن أقول مع البح��ي �� الميتھ املي�الية:وكنت طوال حيا�ي أر��

  أعد أجل النائبات رز�ئة ... وفور الرزايا وانثالم �ماثل

 من �ع�� �سافل
ً
  ولوال ا�تمامي بالع�� وا�ع�اس�ا ... ملا ار�عت ذعرا
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ولك�� ال أر��� أن أصيح صيحة ابن الراوندي، وال صيحة غ��ه من ا��رج�ن �� قسمة 

 من الدرا�م ينقص �نا أو يز�د �ناك ال يزري بنظام ال�ون �لھ وال �رزاق، ألن مقد
ً
ارا

  �ساوي أن تنظر إ�� القبة الزرقاء نظرتك إ�� خواء

فاآلن أجد�ي �� �ذه ا��رب أعيد إ�� نف��� ما ابدأتھ �� ا��رب املاضية، وأجد أن 

  المية البح��ي �سعد�ي بالشوا�د حيث تقول:

  ... تأملت أمثاال ل�ا �� �وائل أواخر من ع�ش إذا ما امتحن��ا

  وما عامك املا��� وإن أفرطت بھ ... ��ائبھ إال أخو عام قابل

أجل �� ليلة شب��ة بالبارحة، و�� �ل عام قابل أو غابر ��ائبھ ال�� �غنيھ، ومسائلھ 

  ترتفع م��ا الصيحة إ�� القبة الزرقاء. ال��

س �� وس�� أن أنكر دواع��ا وال ولكن�� إذا أنكرت الصيحة إ�� القبة الزرقاء فل�

مواجع النفس ��سانية م��ا، وغاية ما أصنعھ ��ا أن أحول�ا من صفحات علم 

التوحيد أو علم (الال�وت) أو علم ما وراء الطبيعة إ�� صفحات علم آخر �و أو�� ��ا 

وأحق بتصر�ف أمر�ا، و�و علم �قتصاد أو علم ال�شر�ع، أل��ا مسألة �رض 

  ل�ست مسألة �باد و�زال.والعمل و 
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  أ��ما؟. . .

   

سؤال من �سئلة الكث��ة ال�� توج��ا ال��ف الغر�ية والعر�ية إ�� املش�ور�ن، و�و: 

  أ��ما أحب إليك: املال أو الش�رة؟

وقد وجھ �ذا السؤال �� أمر��ا إ�� رجال و�ساء عند�م املال وعند�م الش�رة، ولو 

�ون �ذا وال تلك، ولك��م �سعون إل��ما و�طمعون ف��ما، وجھ السؤال إ�� أناس ال يمل

خرى من نوا�� ا��واب، لعل�ا أصدق وأقرب إ�� معرفة 
ُ
لظفر السائلون بناحية أ

  النفس من جواب املش�ور�ن �غنياء

إل�سان ال يحسن تقدير ال���ء الذي �و �� يديھ، ألنھ ي��ل بھ عن قدره، وال يحسن اف

بصوره  -ع�� �قل  -ليھ، ألن يرفعھ فوق قدره، ولكنھ تقدير ال���ء الذي يصبو إ

  لنفسھ وللناس �� صورة �� أجمل وأقرب إ�� مرضاة ا��يال

كذلك يختلف تقديرنا ملا نملكھ ونطم�ن إ�� بقائھ وتقديرنا ملا نملكھ وال نزال م�ددين 

وإنما القصد ب�ن جميع �ذه التقديرات أن نملك ال���ء ونحس ا��اجة إليھ،  فيھ

لكن �� غ�� فزع وال اضطراب، فمن ثم ال نز�د فيھ وال ن��ل بھ عن قدره وال �غلو �� و 

  �عظيمھ غلو من يتطلع إ�� �منية و�و يحس��ا منھ بم��لة السماء من الغ��اء

رجعت إ�� نف��� �� �ذا السؤال فلم أفكر �� جوابھ، بل وثب �ي الفكر إ�� موضوعھ، 

درسية �� أوائل القرن العشر�ن. . . أيام �انت (أ��ما) ورجع �� طفرة واحدة إ�� أيامي امل

�� فاتحة �ل موضوع من موضوعات ��شاء العر�ي يطلب من التالميذ أن يكتبوا 

  فيھ:

أ��ما أفضل: العلم أم الغ��؟ أ��ما أحب إليك: ا��رب أم السلم؟ أ��ما أجمل: الصيف 

  أم الشتاء؟ أ��ما أنفع لإل�سان: ال��اعة أم ا��كمة؟

 بأقالم الناشئ�ن الصغار، وكتب ع�� جيل�م 
ً
إ�� آخر �ذه املفاضالت ال�� استأثرت زمنا

�عد ذلك �عشر�ن سنة أن ي�ون �و ا��يل الذي �غرق إ�� أذنيھ �� النقاش وا��وار: 

  تارة نقاش �حزاب، وتارة نقاش �راء و�ف�ار
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 �� مراحل ال�� حضر��اوعرضت مراحل ��شاء املدر��� من تلك املرحلة إ�� �ن، و 

  ع�� كر��� �ستاذ، ولم أحضر�ا ع�� كر��� التلميذ

�انت �ذه املراحل موزعة ب�ن الوصف وكتابة الرسائل واستعادة ا��وادث أو 

 ...  الذكر�ات
ً
صف الر�يع �� الر�ف، أو صف ا���رة ال�� تتعلم ف��ا، أو صف رجال

 من ا��افل العامة. .
ً
  . إ�� أشباه �ذه �وصاف! عظيما رأيتھ، أو صف محفال

أما الرسائل، فم��ا ما يطلب من التلميذ أن يكتبھ إ�� أبيھ، وم��ا ما يطلب إليھ أن 

واستعادة ا��وادث  يكتبھ إ�� أستاذه، أو زميلھ، أو ��ص من ��وص ا��يال

والذكر�ات تت��ص �� ت�ليف التلميذ أن يذكر ما مر بھ �� �جازة املدرسية، أو �� يوم 

  أيام البطالة، أو �� السفر إ�� بلد من البلدانمن 

واملقابلة ب�ن �ذه املوضوعات �� صعو���ا أو س�ول��ا ع�� التالميذ �� �� �ونة درس 

نافع لس�� أغوار العقول، وقياس مقدرة الفكر ��سا�ي �� كبار الرجال، ول�س �� 

ة ا��وادث فأصع��ا �غ�� خالف �و الوصف، ثم استعاد صغار التالميذ وحسب

  والذكر�ات، ثم كتابة الرسائل ع�� اختالف�ا

 �� وقت واحد، 
ً
 ل��واس واملل�ات جميعا

ً
وإنما جاءت صعو�ة الوصف من �ونھ امتحانا

  وم��ا حواس النظر والسمع ومل�ات املالحظة وال��ت�ب و�ختيار

 فالواصف مطالب بأشياء كث��ة �� ���ء واحد �س�� (الوصف)، و�و �� الواقع عمل

 أن يحصر ما يراه وما �سمعھ وما يحسھ  �ش��ك فيھ �ل ملكة �� ��سان
ً
فعليھ أوال

  ع�� اختالف ضروب �حساس

 أن يختار ما 
ً
 أن يرتب �ذه ا��سوسات كما سيذكر�ا �� وصفھ وعليھ ثالثا

ً
وعليھ ثانيا

  �و حقيق بالذكر، و��بذ م��ا الفضول الذي �سكت عنھ أو يج��ئ باإليماء إليھ

 أن يحسن التعب�� عما أحسھ ورتبھ واختار أن يكتب عنھوعلي
ً
  ھ را�عا

 لعقل الكب�� والصغ��، ومل�ات الفيلسوف 
ً
 صادقا

ً
فال جرم �ان ��ذه املثابة امتحانا

  والرجل العامي من سواد الناس
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وال أخال ال�اتب �عرف �عمل من أعمال قلمھ �عرف كما �عرف بطر�قة وصفھ ملنظر 

ة من ا��وا��، أو حادثة من ا��وادث، ألنھ ال ��مل ملكة واحدة من املناظر، أو خا��

 أو غ�� عامد،  من
ً
مل�ات قر�حتھ و�و �عا�� �ذه �وصاف، وإذا �و أ�مل�ا عامدا

  فإ�مال�ا نفسھ دليل ع�� مل�ات القر�حة كدليل العمل و�ن�باه

  وقد رأينا ��في�ن مش�ور�ن يرحلون من بلد إ�� بلد، أو من �� إ�� ��،
ً
ليكتبوا مقاال

 عن �عض الز�ارات أو �عض (ال��صيات) فيعنون بالعرض قبل ا��و�ر، وال 
ً
وافيا

فيحسبون  يدرون (م�ان الشا�د) كما يقال �� لغة العامة عند حصر ا��ديث املفيد

 أن امل�م من حديث (ال��صية) املقصودة �و ما �سألو��ا عنھ وتجيب عليھ، أو 
ً
مثال

 كما يفيد ا��واب عل��ا، أو يحسبون أن الس�وت عن 
ً
�عض �سئلة ال يفيد ش�ئا

يحسبون أو وضع الطرف والصور �� �عض املواضع من املكتب أو الب�ت عامة أمر ال 

��م �طالع عليھ، و�جرون ع�� قاعدة واحدة �� السؤال وا��واب، وابتداء ا��ديث 

ون من املباغتة، وأناس و�ن��اء منھ، مع اختالف �مزجة والعادات ب�ن أناس ينكشف

ينكشفون من ال��صية والتكرار، و��ن أناس يتحفظون �� أحوال، وأناس ال 

  يتحفظون �� جميع �حوال، أو يتحفظون �� سياق، وال يتحفظون �� سياق

وقد تجري ب�ن ال��في والرجل الذي يحادثھ محاورة �� التم�يد ل��ديث �سقط�ا 

افتتاح ا��ديث، ولم ت��ء �� صلبھ �عد بداية ال��في من حسابھ، أل��ا جاءت قبل 

السؤال وا��واب، مع أن ا��اورة التم�يدية �ذه قد تدل القراء ع�� جوانب �� ذ�ن 

صاحب ا��ديث وعاداتھ، ال يدل�م عل��ا عشرات �سئلة و�جو�ة ال�� تقال �عد تن�يھ 

  وتحض��

��م بالوصف ا����� أو وندع ال��في�ن وننظر إ�� الروائي�ن الذي يتخللون روايا

 وإما �� خالل السطور 
ً
فما أ�سر ما �عرف �ؤالء الروائي�ن  الوصف النف��� إما نصا

قبل أن �عرف أبطال�م وح�ايا��م ع��م؟. . . �ذا روا�ي يصف لك الدنيا �أنما �� �ل�ا 

سر�رة نفسية ال محل ف��ا الختالف الصيف والشتاء وتبدل �ماكن والعصور، و�ذا 

ف لك الدنيا �أنما �� �ل�ا حديقة أو غابة ال محل ف��ا ل���ء غ�� نضرة روا�ي يص
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�وراق وذبول �وراق وألوان �وراق، و�ذا روا�ي غ���ما يصف لك الدنيا �أنما �� 

�ل�ا سوق أو مضمار صراع أو م��ع غرام. و�ل�م يظ�رون بدنياوا��م �ذه قبل أن 

  يظ�روا لنا أبطال�م من الرجال وال�ساء

التلميذ  ضت مراحل ��شاء املدر��� �� ذاكر�ي ورجعت م��ا إ�� مرحل�� ع�� كر���عر 

يوم أفاضل �ل أسبوع ب�ن العلم وا���ل أو ب�ن ا��رب والسلم أو ب�ن املال وا��مال أو 

 بالتفضيل 
ً
ب�ن الصيف والشتاء، أو ب�ن القوة واملعرفة، أو ب�ن أو�� �شياء أحيانا

 بالت���
ً
  ن و�ن�اروأوال�ا أحيانا

وذكرت كيف كنت أختار �� كث�� من �حيان أضعف الش�ئ�ن ألج��د �� تمي��ه والذود 

خرى، وناقشت �� 
ُ
عنھ، ففضلت ا���ل ع�� العلم مرة وفضلت ا��رب ع�� السلم أ

 من كبار الزوار وأئمة العقول �� الديار املصر�ة
ً
ثم عدت أراجع  ذلك أساتذ�ي وأناسا

ذلك السؤال، وأع�� بھ �ل سؤال ي�تدئ بأ��ما و�رمي إ��  اليوم موقفي من أمثال

  �غليب ���ء ع�� ���ء �ل التغليب

 أصبحت أعتقد أنھ سؤال ال يجوز أن يوجھ إ�� عاقل وال يحتفل عاقل با��واب عليھ

فل�س �� العالم ��سا�ي مسألتان ي�ون ا��ق �ل ا��ق �� إحدا�ما و��ون الباطل �ل 

خرى 
ُ
تختلف مواضع �ختالف بمقدار نصي��ا �� ا��ق ك��ة وقلة  وإنما الباطل �� �

 ال بخلو�ا منھ �ل ا��لو واشتمال�ا عليھ �ل �شتمال
ً
  وقوة وضعفا

�سأل�� �عض�م: �ل تتغلب الديمقراطية �عد ا��رب أو تتغلب الشيوعية! فأقول 

 أن الديمقراطية والشيوعية لن تبقيا كما �ما �ن، ولكن تأخذ الشي
ً
وعية من مبدئيا

الديمقراطية وتأخذ الديمقراطية من الشيوعية وتتقابالن �� وسط الطر�ق، ولك�� 

  أعتقد أن موضع �لتقاء أقرب إ�� الديمقراطية بكث��

و�سأل�� آخرون: �ل تفضل ال��ضة الفنية أو ال��ضة العلمية �� �مم ال�� تحتاج إ�� 

  ال��ضات؟

جد ع�� انفراد، ولن تح�� أمة قط بالعلوم فأقول إن ��ضة من �ات�ن ال��ضت�ن لن تو 

دون الفنون أو بالفنون دون العلوم، ف�ل عالم تجرد من روح الفن عالم عاجز؛ و�ل 
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فنان تجرد من روح العلم فنان غ�� مو�وب، وال جواب (أل��ما) �نا إال أن تقول 

  (كال�ما) و�عود إ�� التفصيل �� التفضيل

مال املرأة؟ أو جاذبي��ا؟ فأقول: و�ل تتجرد و�سأل�� غ���م: أ��ما أحب إليك ج

ا��اذبية من ا��مال و�س�� جاذبية؟ أو �ل يتجرد ا��مال من ا��اذبية و�ستحق 

  �غ���ا اسم ا��مال؟

  فإذا بدأ السائل اليوم بأ��ما؟ أوشكت أن أجيب (كال�ما) قبل أن يتم السؤال

 وقد سمع م�� �ذا الرأي: وأ��ما ع�� 
ً
�ذا القياس أفضل: البصر سأل�� �عض�م مازحا

  أم الع��؟

  قلت: وح�� �ذا

�عم ح�� �ذا ال است�ناء فيھ، ألن الع�� �و ا�عدام البصر ول�س �و ملكة تقابلھ 

املناظرة واملشا�لة. فع�� �ذا �عتبار يمكن أن يقال إن احتجاب النظر �� �عض 

عراض عن القبح �حوال خ�� من النظر �� تلك �حوال. وم��ا النوم والراحة و� 

والشناعة وما ال �ستحب النظر إليھ �� جميع �حوال، ول�س ألحد أن يقول ح�� �� 

  جواب �ذا السؤال إن النظر خ�� من عدم النظر �� جمع �حوال

  ألم يفعل املعري �� �ذا املع�� فقال:

  قالوا الع�� منظر قبيح ... قلت بنقدي لكم ��ون 

  � ع�� فقده العيون وهللا ما �� الوجود ��� ... تأ��

فإذا أردنا �نصاف قلنا: بل �� الوجود ���ء تأ��� ع�� فقده العيون، و�� الوجود ���ء 

و (كال�ما) ثم تفصيل جواب صا�� ل�ل (أ��ما) ع�� �ذا  ال تأ��� ع�� فقده العيون 

  �عتبار.
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  أسئلة وأجو�ة

   

من أ��ا��ا �ستطلعون  أتلقى بالسرور �عض الرسائل �دبية ال�� �شتمل ع�� أسئلة

��ا الرأي �� غرض من أغراض �دب يقع عليھ ا��الف، و�حسن عرضھ للقراء من 

وج�ات النظر املتباينة. ومن أمثلة ذلك �ذه �سئلة ال�� تلقيت �عض�ا من العراق 

و�عض�ا من فلسط�ن واتفق أ��ا��ا الفضالء ع�� طلب �جابة ع��ا �� مجلة الرسالة 

  سم�ا رسالة من العرب إ�� العرب �� جميع �قطارال�� أصبحت �ا

يقول �ديب الفاضل (عبد ا��ميد صا��) بالبصرة �عد تم�يد أومأ فيھ إ�� سابقة �ذا 

 (بأف�ار ا��احظ وابتداعات ا��ليل ومساجالت س�بو�ھ) 
ً
البلد الذي عمر زمانا

  وغ���م من العلماء و�دباء:

�س والغموض و�شو�ھ �ختالط، وإن �ختالف فيھ (. . . إن �مر يحوطھ كث�� من الل

�نا بالبصرة قد بلغ حده ولم يرض أحد بأدلة �خر. وا��تلفون اتفقوا ع�� أن 

يرجعوا إليكم لتقولوا القول الفصل فيھ و�ل�م من قرائكم ع�� صفحات مجلة 

�دب  الرسالة ا��ب�بة. وفحواه قول (السل آبر كروم��) �� قواعد النقد إن مطالبة

 أو يص�� أخالقنا تخرج بنا عن فن �دب، وإن �دب قد يؤدي �ل �ذه 
ً
بأن �علمنا أمرا

 ��رد أدا��ا)
ً
  �شياء ولكنھ لم يكن أدبا

و�عد أن قال �ديب إنھ يدين بنظر�ة الفن للفن، وإن �دب �املوسيقى متعة ولذة عاد 

�و ما  -��الف ومدار البحث و�و موضع ا - فقال: (ولكن الذي ال أستطيع أن أف�مھ 

؟ إنھ يتأثر بالب�ئة والشك، ولكنھ �و �ل �غ�� أحوال 
ً
مدى تأث�� �ديب �� بي�تھ عمليا

الناس و�حور أخالق�م و�نقل�م من طور إ�� طور ومن عادة إ�� عادة؟ أنا أرى يا سيدي 

 ع�� ك��ة مر�ديھ ا
ً
لذين الزموه. أن الواقع ينقض �ذا. فأبو العالء لم تطبق آراؤه عمليا

. . والروايات التمثيلية ال�� تنقد أوضاع الناس أو تحل املشا�ل لم نر الناس غ��وا ما 

انتقدوا عليھ وال حلوا مشا�ل�م؛ ولكن إ�سانية �امنة �� أعماق النفس: �� اللذة 

؟ إننا نقول إن الشعراء �انوا يبعثون ا��ماسة 
ً
الفنية؟ وإذن ما مدى تأث�� �دب عمليا
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فوس الثائر�ن، ولكن�� أظن أن الثائر�ن استعدوا للثورة ثم جاء �دب �ع�� عن �� ن

 - أسباب عديدة ثم دفع�م مع عوامل أخرى  عواطف�م، والثورة الفر�سية ��يأت ل�ا

  إ�� الثورة. . .) - الكتاب ال �دباء 

ورأ�ي املوجز �� كالم �ديب البصري أن ما ذكره عن �دب يصدق ع�� املطالب 

  �سانية ال�� ال اختالف ب�ن املفكر�ن ع�� أغراض�ا وفوائد�ا�

فالناس يختلفون ع�� �دب �ل يطلب للفائدة أو يطلب للمتعة الفنية، ولك��م ال 

يختلفون �� عمل املص���ن من دعاة �خالق أو السياسة أو الدين، بل يتفقون ع�� 

ي ال يب�� نفع �مم بإصالحھ ال أن �صالح مقصود للفائدة دون مراء، وأن املص�� الذ

�ستحق �صغاء إليھ. .: ومع �ذا يدعو املص��ون إ�� غرض. و�تحقق غ��ه �� الطر�ق 

مقصودا أو غ�� مقصود، وت�بدل املذا�ب وللناس أخالق باقية ال ت�بدل، و��بع�م 

 �عد جيل بقولھ ا��الد املتجدد:
ً
  املعري جيال

  رض أن�ياءكم وعظ الواعظون منا ... وقام �� � 

  وانصرفوا والبالء باق ... ولم يزل داؤنا العياء

  حكم جرى للمليك فينا ... ونحن �� �صل أغبياء

ولكن �صالح �عد �ذا �لھ مفيد، والدعوة إليھ واجبة، والدنيا تتغ�� ع�� وجھ من 

  الوجوه �عد �ل دعوة من دعواتھ، وإن لم يكن �و الوجھ الذي �عمده الدعاة

 �� �ذه ا��صلة ال�� عمت جميع أعمال ال�شر، ولكنھ عمل إ�سا�ي فل�س �د
ً
ب بدعا

  يصدق عليھ �� أمر الوصول إ�� غاياتھ �ل ما يصدق ع�� سائر �عمال

إال أن �دب ينفرد بخصلة أخرى تصرفنا �عض ال���ء عن النظر إ�� الغايات، أو 

  تمنعنا أن نقصر النظر عل��ا عند البحث �� مزاياه

  والتعب�� ت��ظ فيھ البواعث قبل أن ت��ظ فيھ الغايات ب���دب �ع

  ملاذا يصرخ املعذب املتألم؟

إنھ قد يصرخ فيدركھ ع�� الصراخ منقذ أو مساعد ع�� التعذيب و�يالم، ولكنھ 

سواء ظفر ��ذا أو ذاك إنما صرخ لباعث �� نفسھ أو جسده، ولم يصرخ لغاية 
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ف�سعد أو �شقى بان��ائھ إ�� �ذان،  وقد �سمع صوتھ يتوخا�ا من إسماع صوتھ

  مقصود فيتحقق النفع كما يتحقق الضرر غ��

والتعب�� وظيفة ال حيلة ف��ا، ألنھ أثر ا��الة ال�� تقوم بالنفس فتدل عل��ا بما لد��ا 

ولكنھ مع �ذا عمل مفيد الشك �� نفعھ، ألن الرجل �عد  من وسيلة ناطقة أو صامتة

، ومن استطاع أن �ع�� استطاع أن يف�م نفسھ و�ف�م ما التعب�� غ��ه قبل التعب��

ير�د، واستطاع أن يجمع إليھ من �شعرون مثل شعوره و�ر�دون مثل مراده، ولكنھ ال 

(�ع��) ألجل �ذا وال يكف عن التعب�� إذا امتنع �ذا. فكث��ا ما (�ع��) فيجمع من حولھ 

  �عداء و�فرق �صدقاء

سؤالھ ملاذا نحس؟ وملاذا نحيا؟ ألن ا��ياة مظ�ران ال وسؤال السائل: ملاذا �ع��؟ ك

ينفصالن: تأث�� من ا��ارج إ�� الداخل �و ا��س، ورد من الداخل إ�� ا��ارج �و 

التعب��، والكالم �� غايتھ �الكالم �� غاية ا��ياة. ول�س ل��ياة غاية وراء�ا، ألن 

  وراء�ا املوت الذي تقف دونھ الغايات

�ا �ديب وال �سألھ �عد ذلك غاية من وراء �عب��ه، وكفى أن ي�ون قل لألديب (ع��) أ�

  �ذا التعب�� من دالئل ا��ياة، وال خ�� �� ا��ياة �غ�� دليل

وأعود إ�� مثل يطابق ا��قيقة �نا �ل املطابقة و�ع�ن ع�� ف�م�ا أقرب معونة، و�و 

  � الثمرة النا��ةمثل الز�رة والثمرة �� ال��رة النامية الفائدة كما نف�م�ا نحن �

ولكن ال��رة ال�� ال تن�ت الز�رة تبطل ف��ا دالئل  وال فائدة للز�رة ��ذا املقاس

  ا��ياة، و�� ز�نة و���ة إ�� جانب �ذه الداللة
ً
ثم يأ�ي أناس فيعصرون الز�رة عصرا

 ينعش و�فيد، ولك��ا لم تكن ز�رة ل�ذه الفائدة ال�� جاءت �� عرض 
ً
ودواء وشرابا

  الطر�ق

ملة القول أن �دب ع�� �ذا �عتبار أصدق من جميع املطالب العقلية ال�� وج

ألن البواعث حق والغايات أو�ام، ونحن ح�ن  تحسب من ذخائر الثقافة ��سانية

�س�� إ�� غاية فنحن منخدعون ��ا قبل الوصول إل��ا و�عد الوصول إل��ا. وقد �س�� 
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لغاية ال�� نر�د�ا فإذا �� �باء ال �ساوي إ�� غاية ونصل إ�� غ���ا، وقد نصل إ�� ا

  مشقة الس�� �� س�يلھ

أما البواعث ف�� حق ال م�رب منھ، و�� ���ء موجود ال خالف �� وجوده، و�� مصدر 

فإذا بحثنا عن �دب فلنبحث عن ش�ئ�ن ال �عن�نا  التعب��، والتعب�� دليل ا��ياة

ناك �عب�� جميل؟ فن وجد �عد�ما مز�د وإن وجد املز�د: أ�ناك باعث ��يح؟ أ�

الباعث والتعب�� فقد أدى �دب رسالتھ، ونبقى ع�� الدنيا أن �ستفيد م��ا إن شاءت، 

  و�� �ستفيد بمش�ئ��ا و�غ�� مش�ئ��ا من �ل عمل يجري ع�� سنة ا��ياة

وجاء�ي من �ديب (داود أحمد العاروري) بب�ت املقدس سؤال عنا نحن الشرقي�ن: ما 

اتلون و�خذل �عض�م �عضا ح�ن نرغب �� عمل يفيد بالدنا؟ أ�و حب بال رجالنا يتق

  الظ�ور؟ أ�و الغرور؟ أ�و العناد وا��مود؟

والسؤال جديد قديم منذ قال جمال الدين رحمھ هللا (اتفق الشرقيون ع�� أال 

  يتفقوا)

أما الس�ب فقد تكتب فيھ املطوالت، وقد يوجز �� سطور، ونحن �� مقام �يجاز 

نحصر الس�ب �� �لمات قليلة تدل ع�� م�ان العلة وت��ك ا��ال �عد ذلك  فع��� أن

 م املسموعإن ا��الف يطول �لما قل ا��ك مفتوحا للطب�ب املأمول: طب�ب الزمان

وا��كم املسموع ب�ن الرجال العامل�ن �و تمي�� �مة أو تمي�� الرأي العام كما �سميھ .

  �� �صطالح ا��ديث

الرأي العام ف��ا مبلغ التمي�� يخاف ا��طئ أن يصر ع�� خطئھ ف��ا، فاألمم ال�� بلغ 

و�مم ال�� لم تبلغ مبلغ التمي�� يطمع ا��طئ �� تضليل�ا وال يخ���  أل��ا تق��� عليھ

املتنازعون ف��ا عاقبة نزاع�م ع�� ا��ق أو ع�� الباطل، فيطول أجل ال��اع و�صعب 

ما دام مأمون العاقبة ع�� ا��تلف�ن؛  وسيظل ا��الف دأب الشرقي�ن الفصل فيھ

 عن التمي��
ً
 للتضليل عاجزا

ً
  و�ظل مأمون العاقبة عل��م ما دام ا��كم املسموع قابال

و�لما صعد سواد �مة درجة �� سلم �دراك و�خالق �بط ا��الف درجة ب�ن 

ب�� حسأو  وأحس��م صاعدين، وإن كنا �س�بطئ خطوا��م �� الصعود الزعماء العامل�ن
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قد أجبت عن السؤال الثالث قبل أن يكتبھ صاحبھ �ديب (صالح حماد) من الناصرة 

 من تلك �سئلة ال�� تبدأ (بأ��ما) و�جاب ع��ما  بمساحة فلسط�ن
ً
ف�و يوجھ إ�� سؤ�

  (ب�ل��ما) كما أسلفت �� مقال قر�ب بالرسالة.

ا لرجل�ا دون خوف�ا وموضع ا��الف ب�ن أدباء الناصرة عن الزوجة: �ل �عصم�ا ح��

منھ، أو �عصم�ا سطوتھ ورجولتھ ثم ح��ا إياه! و�ل إذا وجد ا��وف ب�ن اثن�ن امتنع 

  ا��ب بي��ما؟ أو يمكن ا��مع ب�ن ا��ب وامل�ابة �� آن؟

  قال أ��ما؛. . . قلنا كال�ما!

و�ذا �و ا��واب الذي �غ�� عن إس�اب، ولكننا نضيف إليھ أن ا��وف قد يوجد مع 

  ا يوجد مع الكرا�ية:ا��ب كم

  أ�ابك إجالال وما بك قدرة ... ع��، ولكن ملء ع�ن حبي��ا

فا��ب يخاف أن �غضب ا��بوب ألنھ يحبھ و�رجو نفعھ، والعدو يخاف عدوه ألنھ 

  يتقي الضرر منھ. و�ختلف ا��وفان كما يختلف ا��ب والعداء

 والزوجة �عصم�ا أن تر�ب سطوة زوج�ا وال تمنع�ا الر�بة أن ت
ً
حبھ، أل��ا تحبھ قو�ا

مر�وب السطوة، ول�س مع�� ذلك أن يبطش ��ا و����ء ال��ا، وإنما معناه أن يحسب 

  لغضبھ ورضاه حساب

تلك وج�ات من النظر تتقابل ب�ن السؤال وا��واب، و�ل سؤال فيھ وج�ة فللسائل 

  فيھ �داية سبقت �داية ا��يب.
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  طوالع �سالم

   

فھ الدكتور لور�س براون أستاذ مقارنة �ديان بجامعة ما�شس��، اسم كتاب أل

وعرض فيھ ��ر�ات التجديد و�صالح ال��  1944و�شره �� أوائل السنة املاضية 

ظ�رت منذ القرن املا��� �� أنحاء العالم �سالمي من ال�ند إ�� إيران ومصر ��سان 

  وما يل��ا من �قطار �سيو�ة و�فر�قية

خرج من �ذا العرض بخالصة �س�ل ع�� الباحث من غ�� املسلم�ن أن يقبل�ا، وقد 

ولكن ال �س�ل قبول�ا ع�� املسلم الذي يؤمن بدينھ و�عرف ما فيھ من قوة ع�� �عث 

العزائم وإحياء �مل ومزج ا��ديث بالقديم أو التقر�ب ب�ن العقيدة واملعرفة و��ن 

ا��الصة ال�� خرج ��ا الدكتور براون من �صول الدي�ية و�صول العلمية. فان 

عرضھ أن �مل �� ��وض دعوة إ�سانية تنفع ال�شر �افة من أعماق الروح �سالمية 

ضعيف، وانھ ال يرى �� العصر ا��اضر زعيم من الزعماء الروحاني�ن �� �قطار 

ق الصالح ا��مدية خليق أن يحمل أعالم ال��ضة املروجة، أو يقود ب�� ��سان �� طر�

وال��ذيب، ليحل ل�م املشكالت الروحية و�جتماعية ال�� تواج��م عند �ل خطوة 

  يخطو�ا �� حيا��م العصر�ة

أو من طوالعھ كما  -و�عليل �ذا اليأس من مستقبل �سالم عند الدكتور براون 

اء أن �سالم �عزل الدنيا عن الروح �ل�ية، و�جعل الو�� الذي يقود �ن�ي -سما�ا 

 عن ��سان ��بط عليھ من السماء ب�ن ح�ن وح�ن وقد انقطع 
ً
 خارجا

ً
واملل�م�ن عمال

�بوطھ ع�� ال�شر �عد خاتم املرسل�ن. و�زعم الدكتور براون أن شأن �سالم �� ذلك 

غ�� شأن املسيحية واملوسو�ة، الن روح هللا تم��ج باإل�سان �� العقيدة املسيحية، 

 من �ن�ياء ونصت �عض آيات كتا��ا ع�� تم�� النبوة والن املوسو�ة أخرجت كث
ً
��ا

��ميع ب�� إسرائيل ل�ستمعوا من داخل سرائر�م إ�� صوت هللا. و�قول الدكتور براون 

إن الشعائر املادية �� املوسو�ة واملسيحية إن �� إال كناية عن املعا�ي �ل�ية أو 

  سالم كما يقول الروحانية ال�� ترمز إل��ا، ول�ست �� كذلك �� � 
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والذي فات الدكتور أن املسلم الذي �عتقد أن هللا خلق آدم ع�� صورتھ ال يمكن أن 

ح، وأن �يات ال�� وردت �� �عوزه الروح الر�انية وال أن يجرد ��سان من �ذه الرو 

ك�� من نظائر�ا �� الكتب �خرى ال�� قلما �عرض أعن روح هللا والروح عامة  نآالقر 

  نآروح باملع�� الذي �ستفاد من نصوص القر ل�لمة ال

ن الدليل عليھ قائم وقد فات الدكتور براون ���ء أ�م من ذلك �ان ي�ب�� أال يفوتھ أل 

من أطوار ا��ر�ات �سالمية ال�� أشار إل��ا �� كتابھ، وذلك ال���ء امل�م الذي فاتھ 

ل�ية �� ��سان لم �و أن �يمان بنص�ب ��سان من الر�انية أو بحلول املعا�ي �

لة فطرة تمتاز ��ا ألة نصوص مكتو�ة وشعائر ملموسة، وإنما �و مسأيكن قط مس

�مم كما تمتاز ��ا �فراد، وقد �شأت عقائد الروحانية أو �ل�ية �� املسيحية من 

تفس�� الفالسفة و�حبار الذين آمنوا بالدين ولم ت�شأ من ال�لمات ال�� يقرا�ا �ل 

  �ذا الكتاب أو ذاك إ�سان ��

وإن الدين الواحد لتؤمن بھ امتنان �ذه غالية �� الوقوف عند ا��سوسات، وتلك 

غالية �� املزج ب�ن عالم ا��س وعالم الغيب، أو �� املزج ب�ن ا��سد والروح. وإن 

فيف�مھ أحد�ما  -بل �� ب�ت واحد  -الرجالن �� مدينة واحدة  ليقرأهالكتاب الواحد 

ملتصوفة أو القائل�ن بوحدة الوجود و�ف�مھ زميلھ كما تف�م �وامر ع�� طر�قھ ا

 �غ�� �عليق وال تأو�ل
ً
 حرفا

ً
  العسكر�ة �لمة �لمة وحرفا

ولو شاء الدكتور براون لفطن ل�ذه ا��قيقة الوا��ة من التفرقة ب�ن ا��ر�ات ال�� 

انية وال��ائية اجمل الكالم عل��ا �� ال�ند وإيران ومصر وا���از، و�� حر�ات القادي

ودعوة �مام دمحم عبده و�مام عبد الو�اب. ف�ل �ذه ا��ر�ات تجديد أو إصالح 

�شأت �� �سالم و��ن املسلم�ن واعتمدت ع�� الكتاب الذي يدين بھ �ل مسلم و�و 

القران الكر�م، ولكن الفرق بي��ا �� الواقع �و الفرق ب�ن فطرة ال�ند وفطرة الفرس 

وفطرة العرب، أو ب�ن �مزجة والعادات الذ�نية ال�� �عود��ا �ذه وفطرة املصر��ن 

  الشعوب من موروثا��ا القديمة و��ئا��ا الفكر�ة و�قليمية
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ففي ال�ند ظ�ر غالم احمد القاديا�ي ف�شر بمذ�بھ ا��ديد وزعم أنھ �و ع���� بن 

 أ �د�مر�م و�و امل�دي و�و �مام املنتظر �� مذ�ب الشيعي�ن، واد�� فيما ا
ّ
�س نھ تل

بروح مر�م العذراء ثم تل�س بروح املسيح ع�� نحو ال تدركھ العقول، وصدق نفسھ 

وصدقھ أناس من مر�ديھ ح�ن خيل إليھ أنھ روح هللا حلت بجثمان إ�سان إلنقاذ 

  املسلم�ن واملسيحي�ن من السواء من الضالل

لب�ئة ال�ندية ال�� ومن ال�س�� جدا أن يلمس املرء �� �ذه ا��ركة بقية من بقايا ا

�شأت ف��ا عقيدة تقمص �رواح وتجدد الروح �� جثمان �عد جثمان، تارة جثمان 

  ذكر وتارة جثمان أن��، ومرة رسم حيوان ومرة رسم إ�سان

و�� البالد �يرانية ظ�ر مرزا ع�� دمحم الش��ازي، وزعم أنھ �مام املنتظر، ثم انتحل 

لقول بوحدة الوجود ووثب من ذلك إ�� القول ببطالن عقيدة �سماعيلية �� ما �شبھ ا

حلول �لھ �� ��سان  -الشر�عة الظا�رة و�خذ با��قيقة الباطنة ال�� ت�يح أ��اب 

أن يتصرفوا �� �ح�ام والقواعد الدي�ية تصرف الو�� ا��ديد أل��م �ستوحون  -

ر املقدسة ال�� اتفق مش�ئة هللا فيما يقولون و�عملون، ثم ج�ر بإلغاء �عض الشعائ

  عل��ا املسلمون س�ي�ن وشيعي�ن حيثما صرحت ��ا نصوص القرآن

ومن ال�س�� جدا أن يلمس املرء �� �ذه ا��ركة نزعة الب�ئة ال�� �شأت ف��ا طال�ع 

الباطنية و�سماعيلية، بل نزعة الب�ئة ال�� �شأ ف��ا �يمان بحلول أو رمز �� جسد 

  ر�ھ �بدية إللھ الشر أ�رمان(م��ا) رسولھ �م�ن �� ح

ة العر�ية ظ�رت الدعوة الو�ابية وال�� تنكر ال��ف �� الكساء والبناء، يقع ر و�� ا��ز�

عليھ ا��س من جماد أو ذي حياة ومن ال�س�� جدا ع�� املرء أن يلمس فطرة ال��راء 

 �� �ذه الصرامة ا��لقية و�ذا الفصل ا��اسم ب�ن عالم ا��س وعالم الغيب، خال 
ً
فا

لتلك �قاليم ال�ندية أو الفارسية ال�� ام��ج ف��ا ا��س بالتخيل واتصل ف��ا عالم 

  �رض وعالم السماء

و�� مصر ظ�رت دعوة �صالح ع�� يدي �ستاذ �مام دمحم عبده رحمھ هللا ف�انت 

 للقوان�ن �ل�ية ال يخرج ��ا ع
ً
 �� املدرسة قديمة، أو �انت تفس��ا

ً
 جديدا

ً
ن �عليما
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نصوص�ا ولكنھ يحفظ�ا �� تلك النصوص و�قت�س م��ا املع�� الذي يوافق معارف 

  العصر ا��ديث

ومن ال�س�� جدا ع�� املرء أن يلمس �� �ذه الدعوة روح مصر ال�� عرفت نظام 

ا��كم منذ ألوف السن�ن، و�عودت أن تدين بنصوص �مر والن�� من ملك �عد ملك 

مھ أو تدين بھ إال ما �و نص محفوظ أو مستمد من وأسرة �عد أسرة، فل�س فيما �عل

تفس�� النص ا��فوظ باملع�� الذي ال يخرج عليھ، أو �� روح مصر ال�� عرف��ا منذ 

قام ف��ا بالنبوة فرعو��ا إخناتون، و�� �مة الوحيدة ال�� تلقت نبو��ا من عرش 

املسلم�ن حر�ات  فا��ر�ات ال�� تتمثل ف��ا روح التجديد أو �صالح ب�ن وصو��ان

أقوام وطبا�ع تختلف بي��ا �� العقائد الروحانية والر�انية ع�� حسب الفطرة ال�� 

  طبعت عل��ا، وال �عوق�ا النصوص وال�لمات عن اقتباس املعا�ي ال�� ت��يأ ل�ا بفطر��ا

وقد وقع خالف ك�ذا ا��الف ب�ن املسيحي�ن واملوسو��ن يرجع إ�� أسباب ك�ذه 

  الب�ئة �قليمية أو الب�ئة الثقافية أو الب�ئة السياسية �سباب من اثر

فل��� �� �سالم إذن ما يمنع �شوء ا��ر�ات الروحانية أو يمنع �تصال ب�ن روح 

��سان ورح هللا، وان �ان املسلمون يأبون أن تل�� نصوص كتا��م كما يأ�ى 

  و�نجيلالكتابيون من املسيحي�ن واملوسو�ون أن تل�� نصوص التوراة 

وإنما أصاب الدكتور براون �� رأي واحد و�و كالمھ عن حاجة ال��ضة الروحانية إ�� 

زعيم قدير ينفخ �� �مم �سالمية وغ�� �سالمية من روحھ القو�ة فينفع�ا و�نفع 

  ال�شر �افة من طر�ق نفع�ا

ماء وقد شو�د أثر �ذا الزعيم ح�ن وجد، فإذا �و اثر عظيم قلما �شبھ أثر الزع

املص���ن �� �مم ا��ديثة، ف�ان جمال الدين �فغا�ي باعثا ل��ضات �صالح �� 

ال�ند وإيران ومصر وتركيا وسائر �قطار �سالمية، وقد يخلفھ زعيم مثلھ فيق��ب 

�مل الذي اس�بعده الدكتور براون ألنھ لم ينظر إليھ �ع�ن املسلم الذي �ستمد 

  العز�مة من �ذه �مال



179 
 

ا الشك فيھ أن �سالم اليوم قوة ما�عة لكث�� من الشرور ال�� ��ب ع�� الناس ومم

�افة من قبل املذا�ب ال�دامة ال�� تب�� ع�� أساس املادية العمياء، و�� وسع �ذه 

القوة املا�عة أن تنطلق �� س�يل �صالح قوة روحانية دافعة إ�� ا���� العميم، إذا 

  .قيض ل�ا الزعيم العظيم
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  �تجا�ات ا��ديثة �� �دب العر�ي

   

شاعت �� �دب العر�ي اتجا�ات حديثة منذ أوائل القرن ا��اضر لم تكن شا�عة �� 

عصوره املاضية. ولك��ا ع�� �ذا لم تزل ع�� اتصال �عناصر �دب العر�ي من أقدم 

  عصوره

�دب العر�ي ومن شأن �ذا �تصال أن يحوط التجديد ����ء من �ناة وال��يث، ألن 

متصل باللغة كجميع �داب �� �مم �افة، ولكن اللغة عند العرب خاصة متصلة 

بكتاب الدين �سالمي و�و القرآن الكر�م، ومن �نا �ان �نقطاع ب�ن �تجا�ات 

ا��ديثة والعناصر القديمة أصعب وأندر من املع�ود �� آداب �مم �خرى، وأمكن أن 

، أو درجة التجديد، �� �ل قطر من �قطار العر�ية بمقياس تقاس درجة ا��افظة

ال��اث �سالمي فيھ. فحيثما تمكن �ذا ال��اث �� جوار �ماكن املقدسة، أو املساجد 

الك��ى، أو املعا�د العلمية العر�قة، ف�نالك تزداد �ناة �� تلبية �تجاه ا��ديث، 

��ديد، كما �شا�د �� أطوار حركة و�شتد ا��رص ع�� دوام الصلة ب�ن القديم وا

التجديد با���از والعراق والشام وفلسط�ن و�الد املغرب ومصر ولبنان إ�� جانب �ذا 

العامل القوي من عوامل �ناة املقصودة، �عرض لألدب العر�ي س�بان آخران غ�� 

مقصودين، �عوقانھ عن �س��سال مع �ل حركة جديدة و�ل اتجاه حديث. و�ما غلبة 

مية وقلة القارئ�ن، ونقص وسائل ال�شر لتوزع القراء ب�ن �قطار العر�ية وصعو�ة � 

  توحيد ال�شر ف��ا

وقد يظ�ر اختالل وسائل ال�شر ح�� �� القطر الواحد ا��اضع ���ومة واحدة، كما 

ر 
َّ

نرى �� الديار املصر�ة، حيث أوشكت القا�رة أن تنفرد بوسائل ال�شر املنتظم و�عذ

  بات النا��ة �� غ�� العاصمة الك��ى قيام املكت

فاالتجا�ات ا��ديثة �� �دب العر�ي تخضع ل�ذه العوامل ال�� تحد�ا عن قصد 

ورو�ة، أو عن ضرورة ال قصد ف��ا، و�� عوامل يندر أن تجتمع نظائر�ا �� أدب أمة 

ال واحدة، ول�ذا يالحظ أن �تجاه ا��ديث �� أدبنا العر�ي يجري �� مجراه بداءة ثم 
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يبلغ أق��� مداه الذي يتاح لھ أن يبلغھ �� �مم �خرى، وال يخلو �ذا ا��د من �عض 

ا����، ح�ن يمنع �ندفاع و�ع�ساف �� اتباع الدعوات الطارئة، ولكنھ خليق أن 

 من عوارض النقص  �عا�� �� جانب التعو�ق
ً
منھ، �لما �ان �ذا التعو�ق عارضا

  و�ختالل

ھ �دب العر�ي �� أوائل القرن العشر�ن وج�ات محسوسة لم وع�� �ذا �لھ قد اتج

تكن شا�عة �� عصوره املاضية �عيد�ا وقر���ا، سواء �� مبناه أو �� معناه، أي سواء �� 

  �لفاظ والعبارات، أو �� املطالب واملوضوعات

ن ففي اللفظ تتجھ الكتابة العر�ية إ�� الت��يح والت�سيط، وتنجم �� العالم العر�ي م

ح�ن إ�� ح�ن دعوات جدية إ�� إعادة النظر �� قواعد اللغة، لت�س�� الكتابة ��ا و�عميم 

ف�م�ا. وتصدر �ذه الدعوات عن نيات مختلفة لغايات متباينة. ولك��ا قد تنقسم �� 

جمل��ا إ�� قسم�ن اثن�ن: أحد�ما يراد بھ �غليب اللغة الفص��، و�خر يراد بھ �غليب 

العامية وإحالل�ا محل الفص�� �� الكتابة وا��طابة وأحاديث  - أو الل��ة  -اللغة 

  املع�شة اليومية.

و�ل ما يبدو من مص�� �ذه الدعوات أن �مر ال ي�ت�� بانفراد اللغة الفص�� وال 

 - إ�� يومنا �ذا  -بانفراد اللغة العامية �� الكالم املكتوب. وإنما يدل �تجاه الظا�ر 

ستخدم ف��ا �ٌل من اللغت�ن. ف�ستخدم ع�� إم�ان العزل ب�ن امل
ُ
وضوعات ال�� �

العر�ية الفص�� �� املوضوعات العامة الباقية، و�ستخدم العر�ية العامية �� 

املوضوعات ا��لية املوقوتة، وم��ا لغة الكث�� ب�ن الروايات التمثيلية سواء �� املسرح 

ن الكالم املسموع الذي نمر بھ أو �� الصور املتحركة، و�أ��م يحسبو��ا ��ذه املثابة م

�� املسرح كما نمر �� �سواق والبيوات، وال �شعر من �سمعھ باالنتقال من ب�ئة 

املع�شة اليومية إ�� ب�ئة التعليم والثقافة، وقد �ساعد ع�� ال��خص �� لغة التمثيل 

ا �عاد أ��ا ال تكتب �ن وال تؤلف للبقاء الطو�ل، وإنما تؤلف ملوسم �عد موسم، وقلم

  �عد انقضاء مواسم�ا
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ً
أما موضوعات الكتابة العر�ية، فأول ما يالحظ ف��ا غلبة املنثور ع�� املنظوم، خالفا

 �� معظم العصور، قبل بداية القرن العشر�ن. .
ً
  ملا �ان مع�ودا

والبد من انتظار الزمن قبل ا��كم بدوام �ذه ا��الة أو زوال�ا وار��ا��ا ببعض 

. ولكننا �ستطيع أن نلمس منذ الساعة، س�ب�ن بارز�ن يفسران لنا �سباب املوقوتة

�ذا �تجاه ا��ديد �� تار�خ العصور �دبية: أول�ما أن الشعر �انت لھ �� العصور 

املاضية طائفة نافذة السلطان ���عھ وتتكفل بقائليھ، و�� طائفة املمدوح�ن من 

يما �� الزمن الذي �ان النظم العظماء والسراة وأ��اب املصا�� السياسية، والس

 فيھ ع�� الن�� ��
ً
الدعوات السياسية لس�ولة حفظھ ع�� �مي�ن وغ�� �مي�ن.  مفضال

وثان��ما أن الشعر قد شورك مشاركة قو�ة �� بواعثھ ودواعيھ عند جم�رة القراء من 

� عن غ�� طبقة السادة والعظماء. فإن جم�رة القراء يجدون اليوم منافذ كث��ة للتعب�

العاطفة وال��و�ج ع��ا �� الروايات املمثلة والروايات املقروءة وما يذاع من �غا�ي أو 

 عن ال��ف وا��الت وسائر 
ً
يحفظ �� قوالب ا��ا�ي و�ردد �� ا��افل العامة، فضال

 للشعراء يوشك أن ينفردوا فيھ.
ً
  ال�شرات. و�ل أولئك �ان ميدانا

عن الشعر والن��، أن نص�ب القصة �� الكتابة  و�الحظ �عد �ذه املالحظة العابرة

 �� �زدياد و�ن�شار، وأن فن القصة العر�ية قد تقدم �� الر�ع الثا�ي من 
ٌ

املنثورة آخذ

 لم �عرف لھ مثيل �� ر�عھ �ول وال �� القرن املا��� الذي ازد�ر 
ً
القرن العشر�ن تقدما

ص ال�� تؤلف �� �ذه الف��ة نزوٌع فيھ فن القصة ب�ن �داب العاملية. و�� �عض القص

إ�� ما �س�� باألدب املكشوف ترتضيھ طائفة من قراء ا���س�ن، وال يقابل بالر��� 

  عنھ من جم�رة القراء

ثم يالحظ مع �ذا أن ال��جمة تنقص �� �ذا الر�ع الثا�ي وأن التأليف يزداد و�تمكن �� 

  كث�� من �غراض.

س �� �مم العر�ية، وإ�� ظ�ور طائفة من الكتاب ولعل مرجع �ذا إ�� نمو الثقة بالنف

 ع�� ال��جمة قبل ثالث�ن أو 
ً
�ستطيعون الكتابة �� موضوعات مختلفة، �انت وفقا

  أر�ع�ن سنة.
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 يحسن بنا أن ن�تظر أطوار الزمن قبل ا��كم بدوام �ذه ا��الة أو زوال�ا 
ً
و�نا أيضا

ف �� السنوات �خ��ة قد يرجع إ�� ألن �شاط التألي وار��ا��ا ببعض �سباب املوقوتة

عوارض مستحدثة �� ا��رب العاملية ا��اضرة، وم��ا قلة الوارد من الكتب 

بث باملنازل �� الليا�� ال�� قيدت ��ا 
ُ
واملطبوعات �جن�ية، وا�ساع الوقت للقراءة والل

�ضاءة ومواعيد الس�ر �� �ندية العامة، وم��ا ضمور ��م ال��ف وا��الت 

فرض الرقابة ع�� املنازعات السياسية ال�� �شغل طائفة كب��ة من القراء، وم��ا حالة و 

  الرواج ال�� �سرت أثمان الكتب ملن لم تكن م�سرة ل�م قبل سنوات

فإذا استقرت �ذه �سباب جميع�ا �� قرار�ا �عد تبدل ا��ال و��ت ا��قيقة �� 

ال��جمة قد �عود إ�� ر��ا��ا حركة التأليف وو��ت كذلك �� حركة ال��جمة، ألن 

�عد تدفق املؤلفات �جن�ية ال�� �عا�� مشكالت العالم �� مناب��ا �و��، وقد ي�ون 

 للكتابة �� موضوعا��ا والتعقيب عل��ا دون ترجم��ا
ً
  تدفق �ذه املؤلفات موجبا

يق أما أغراض �دباء من موضوعا��م وكتابا��م، فالر�ع الثا�ي من القرن العشر�ن حق

 لم �سبق إليھ قط ب�ن املدرست�ن ا��الدين ع�� مدى الزمان، إأن �ش�د ف��ا 
ً
�شعابا

و�ع�� ��ما مدرسة الفن للفن، ومدرسة الفن ��دمة املصا�� �جتماعية أو املصا�� 

  السياسية

فمنذ ُوجد �دب وجد �دباء الذين يكتفون بالتعب�� ��مالھ وإعرابھ من سرائر 

ووجد �دباء الذين �ع��ون ل��ّ��وا دعوة ع�� دعوة، أو يقنعوا النفس ��سانية، 

  الناس بمذا�ب من مذا�ب �صالح و�حر�و�م إ�� عمل مقصود.

ولكن �ونة ال�� نحن ف��ا تجنح بالناس إ�� التفرقة ا��اسمة ب�ن املدرست�ن 

ن ح�ومية ا��الدت�ن، أل��ا ل�ست تفرقة ب�ن ر�ط�ن من �دباء وكفى، ولك��ا تفرقة ب�

وطبقات اجتماعية ودعوات فلسفية ال تزال عرضة للمناقشة �� صدد املع�شة 

اليومية وصدد التفك�� والدراسة. إذ �ان من قواعد �ش��اكية املتطرفة أن الطبقة 

�جتماعية الغالبة ع�� ا��كم �� حل من ����� �داب والفنون والعقائد ��دمة 

ا. فإذا أضيف القائلون ��ذا الرأي أل��م يدينون مصا���ا وتمثيل عادا��ا وآمال�
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باالش��اكية إ�� القائل�ن بھ أل��م ينكرون مذ�ب الفن للفن عامة، فقد أصبحت �ونة 

  ا��اضرة �� ا��قيقة آونة النظر �� املدرست�ن ا��الدت�ن ع�� وجھ من الوجوه.

ملسائل وقد ظ�ر �� اللغة العر�ية �عض القصص، والدراسات ال�� ت�ناول ا

�جتماعية، وتصور الغ�� والفق��، والرجل واملرأة �� صورة �ستحث النفوس إ�� طلب 

�صالح والتغي��. وال تزال تظ�ر ف��ا قصص ودراسات تصور ا��الة �� صور��ا الفنية 

وت��ك العمل امل��تب ع�� ظ�ور�ا �� �ذه الصورة لشعور القراء. ولكننا �عتقد أن 

درست�ن، كمص�� ا��الف ب�ن دعاة الفص�� ودعاة العامية، فال مص�� ا��الف ب�ن امل

تنفرد مدرسة الفن للفن بامليدان، وال تنفرد بھ مدرسة الفن ��دمة املقاصد 

�جتماعية، ألن أنماط الكتابة والتفك�� ال تفرض باإلمالء و�يحاء، وإنما تفرض�ا ع�� 

  �ديب سليقتھ ومزاجھ.

 أو  فمن غلبت فيھ سليقة املص��
ً
ع�� سليقة الفنان ظ�رت الدعوة �� كتابتھ عامدا

غ�� عامد، ومن غلبت فيھ سليقة الفنان ع�� سليقة املص�� لم يفده إكرا�ھ ع�� 

الدعوة، إال أن يق�سر طبعھ ع�� غ�� ما يحسنھ و�جيد فيھ، ولن تخلو الدنيا من 

  أ��اب السليقت�ن.

�� �ل قطر من �قطار العر�ية  - ة وقد أسلفنا �� صدر �ذه ال�لمة أن درجة ا��افظ

إنما تقاس بمقياس ال��اث �سالمي فيھ؛ فحيثما تمكن �ذا ال��اث �� جوار �ماكن 

املقدسة أو املساجد الك��ى أو املعا�د العلمية العر�قة ف�ناك تزداد �ناة �� تلبية 

  �تجاه ا��ديث.

جتماعية ال�� تمس قواعد وال تصدق �ذه املالحظة ع�� ���ء صدق�ا ع�� الدعوات � 

الدين. فأن درجة النفور م��ا ت�اد تتم��� �� ال��ت�ب ب�ن �قطار �سالمية ع�� حسب 

املعا�د العر�قة ال�� ف��ا وحسب م��ل��ا �� القداسة والرعاية الدي�ية، وذلك �و شأن 

  �قطار العر�ية �� �ل تجيد لھ عالقة بالعقيدة �سالمية من قر�ب أو �عيد.

وإذا أردنا أن نوجز القول �� وصف �تجا�ات ا��ديثة فجملة القول �� وصف�ا، �عد 

�ذه اللمحات عن مبنا�ا ومعنا�ا، أننا �ع�� �ن ف��ة البداية �� �ستقالل والثقة 
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 آخر �� 
ً
 �� التحرر من القديم و�تج�� حينا

ً
بالنفس. وأن �ذا �ستقالل يتج�� حينا

  التحرر من ا��ديد.

 ليح�ي بال تصرف وال مراجعة، فقد 
ً
م��� زمان �ان يكفي فيھ أن ي�ون ال���ء قديما

 ليح�ي بال تصرف وال 
ً
 أو حديثا

ً
وم��� �عدُه زمن �ان يكفي فيھ أن ي�ون ال���ء أور�يا

 يأبون التقيد ب�ل قديم 
ً
مراجعة، ف�ذا الر�ع الثا�ي من القرن العشر�ن قد عرف أناسا

ب�ل جديد. ومن الناس اليوم من يوصف باالبت�ار ألنھ قديم، كما يأبون التقيد 

 ع�� ا��امدين، وم��م من يوصف 
ً
وا��رأة ألنھ يتمسك بقديم �ان �ستمساك بھ وقفا

با��مود وا��ا�اة ألنھ ���ل إ�� ا��ديد الذي �ستحب ع�� سنة التقليد. ولعل 

راء من ��ر ا��قيقة املقبلة �� ال�� يكتب ل�ا أن نث�ت قدم �ستقالل وتطلق � 

  القديم وا��ديد ع�� السواء.
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  الر�اط املقدس

   

الر�اط املقدس �و اسم رواية جديدة من قلم صديقنا ال�اتب الف�� املو�وب �ستاذ 

والتقد�س يق��ن �� الذ�ن  والر�اط املقدس �و ر�اط الزوجية. توفيق ا��كيم

ذا �و املع�� الذي فصلھ �ستاذ بالتحر�م، والتحر�م يق��ن �� الذ�ن باإلغراء، و�

ا��كيم �� �ذه الرواية أجمل تفصيل، وانتقل بھ خطوة خطوة بل �مسة �مسة من 

الوفاء إ�� �باحة فا�ساق معھ القارئ �� رحلة نفسية طبيعية ال فجوة ف��ا، ألنھ لم 

 �سھ ف��ا من ��ة واحدة من اللمحات ال�� تتحول ��ا النفس من شعور إ�� شعور ومن

عزم إ�� عزم ومن عمل إ�� عمل، فإذا �� بدايات ت�ت�� إ�� غاية �عيدة ملن ينظر إ�� 

الطرف�ن �قصي�ن، ولك��ا ال تلوح للقارئ املت�بع إال بداية �عد بداية ال يفرق�ما قيد 

  شعرة من خطرات الضم��.

 يك���ا ولكنھ يناس��ا �� عمر�ا، و�ان ا
ً
لرجل من وخالصة الرواية أم فتاة تزوجت رجال

قراء الكتب وعشاق الثقافة، فأحب أن �شاركھ زوجتھ �� مسراتھ الفكر�ة، وحبت �� 

ل�س��شده �� تر�ية ذوق القراءة  - را�ب الفكر  -أن يرضيھ فقصدت إ�� �اتب معروف 

فذ�ب إ�� را�ب  -وإن لم �علم ��ا  -و�دب عند�ا، وشعر زوج�ا بأثر �ذه الز�ارة 

 ل�شكر لھ إق
ً
بال زوجتھ ع�� قراءة كتبھ ومشاركتھ �� متعة فكره، ثم الفكر أيضا

 أن �ع��ل الناس 
ً
انقطع ما ب�ن را�ب الفكر و��ن الزوج�ن ح�� خطر لرا�ب الفكر يوما

�� �عض الفنادق ا��لو�ة فإذا بھ يلقي الزوج مع ضابط من أقر�ائھ و�ما قلقان 

ع�� كراسھ حمراء تنطوي مضطر�ان، ثم �علم جلية �مر فإذا بالزوج قد ع�� �� ب�تھ 

ع�� مفكرات خاصة كتب��ا زوجھ واع��فت ف��ا �عالقة غرامية بي��ا و��ن ممثل من 

ممث�� أدوار الغرام ع�� اللوحة البيضاء، وأشارت ف��ا إ�� غوايات فتاة أخرى �� زوجة 

ذلك الضابط القر�ب. فأخذ الضابط القر�ب �شك �� ذر�تھ من تلك الفتاة و�ستعيد 

ال�� �انت �� أوا��ا موضع ر�بة ال يف�م�ا. ثم توسط را�ب الفكر ب�ن الزوج�ن  حواد��ا

فأخفقت الوساطة وأوشك الرا�ب أن يقع �� الفتنة لوال دقات جرس التليفون، ثم 
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بالضابط فأطلق النار ع�� نفسھ، وثاب الرا�ب إ��  اف��ق الزوجان وضاقت الدنيا

  صومعتھ كما �ان.

 عن تفصيل�ا، ألن �ذا التفصيل �و املقصود  �ذا مجمل سر�ع للقصة ال
ً
�ع�� ش�ئا

ول�ست ا���اية لذا��ا، و�� �ذا التفصيل تتج�� قدرة ال�اتب الفنان ع�� تصو�ر 

لفتات النفس ووساوس الضم�� و�نتقال ��ا من عصمة الوفاء إ�� إباحة ا��يانة �� 

وأقوى ما ي�ون  القصوى  خطوات قصار ال �شعر ��ا املت�بع ل�ا إال وقد شارفت ��اي��ا

�ذا ال�سلسل �� ضم�� بطلة الرواية و�� ضم�� را�ب الفكر نفسھ، ثم �� ضم�� 

  الرجل�ن امل��وج�ن.

مثل صادق للفتاة العصر�ة ال�� تنعم بدفء الزوجية فال  -بطلة الرواية  -فالزوجة 

فال تص�� ع��  �ستقر ل�ا قرار أو تح��ق بالنار، أل��ا تلمح و�� النار حول�ا �� �ل م�ان

  النظر إل��ا والدفء ��ا دون الوقوع ف��ا.

مثل صادق للرجل الذي �ع�ش ب�ن الصومعة  -ولعلھ مؤلف الرواية  - ورا�ب الفكر 

وا��ياة فيأخذ من ا��ياة للصومعة و�أخذ من الصومعة ل��ياة، ولكنھ يجفل من 

  �ذه �لما حرفتھ عن تلك، وال يرى �� إحدا�ما غ�� عن �خرى.

صوب ما يقال �� شرح �ات�ن النفس�ن أ��ما دراسة فنية تحليلية من الطراز �ع��، وأ

ولو لم تكن �� القصة إال �ذه الدراسة لكفي ��ا مادة حية وزادا ش�يا ملن يولع 

  بدراسات الفن والتحليل.

أما وضع القصة ف�و �شو�قھ واستطراده تقل فيھ الروابط الطبيعية ال�� تمسك 

�� محل�ا روابط من عمل التأليف تأ�ي ��ا املصادقة وال �ستلزم�ا أجزاء�ا وتحل 

  السياق.

تقصد إ�� املؤلف أل��ا مغلقة النفس من ناحية  -بطلة الرواية  - مثل ذلك أن الفتاة 

 عن 
ً
�دب والتفك��، قد عيت بطبع�ا و�ّ� ��ا زوج�ا �� ر�اض��ا ع�� القراءة فضال

  الكتابة.
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مع را�ب الفكر فإذا �� �ساجلھ فكرة بفكرة وفطنة بفطنة ولكننا �سمع إ�� حوار�ا 

 إذا تمنع من رؤ���ا �� ملعب التن�س: (. . . يجب أن ��بط 
ً
و�راعة ب��اعة. فتقول لھ مثال

. ��بطون إ�� الناس ح�� �ستطيعوا �عد 
ً
إ�� ملع�� ل��تفع �ي. �كذا يفعل �ن�ياء دائما

قط غ�� ذلك. وال ت�تظر أن أصعد أنا إليك  ذلك أن يصعدوا ��م إ�� املساء. ولم يحدث

  توا �غ�� أن ��بط أنت إ�� ونأخذ بيدي. . .)

ثم نقرأ كالم�ا �� الكراسة ا��مراء فإذا �و كالم أديب وصافة ال تفوتھ خ��ة من 

خ��ات الو�م وال لفتة من الفتات املالحظة، و�بدو عل��ا أ��ا أستاذة �� �ذا الفن 

  ة ال�� تتع�� فيما تحس وفيما تقول.ول�ست بالتلميذة الناشئ

فمناسبة اللقاء �نا بي��ا و��ن را�ب الفكر ضعيفة، وأضعف م��ا س�ب التعارف ب�نھ 

و��ن زوج�ا، ألنھ ذ�ب إليھ �شكره ع�� ا�تمام زوجتھ بقراءة كتبھ، ولم تكن بي��ما 

ح�� أطلعھ رابطة تدعو�ما إ�� اللقاء غ�� �ذه الرابطة، وم��ا استحكمت الصلة بي��ما 

  الزوج فجأة ع�� سر ب�تھ و�يوت أقر�ائھ.

 �� التار�خ للزوجات 
ً
و�� الرواية صفحات طوال عن ال�ساء اللوا�ي يحس�ن مثال

الوفيات. و�ل مناسب��ا �� سلب الرواية أن را�ب الفكر كت��ا إ�� طيف الفتاة �عد 

 ما يخطر ع�� لقا��ا واشتغالھ بأمر�ا و�و ينوي أن يطو��ا ع��ا وال يطلع�ا عل
ً
��ا. وقليال

البال املشغول بامرأة �� عصمة رجل آخر أن يجعل أحالمھ �ل�ا بقد�سات الوفاء 

  الزو��. و�و يكت��ا لنفسھ وال يقصد ��ا عظة الفتاة و�عليم�ا.

و�شع �� الرواية مناسبات املواقف ومداخل ال��صيات من �ذا القبيل، ولك��ا 

و�ر املوضوع، و�بقى �عد ذلك أن صفحات الرواية مالحظة ع�� الش�ل ال تنفذ إ�� ج

جميع�ا مادة قراءة فنية تحليلية قليلة النظ�� �� أدبنا ا��ديث، بل �� �ل أدب حديث، 

و�� مما �عرض للمقارنة ب�نھ و��ن ثمرات �قالم ال�� تجود ��ا قرائح املمتاز�ن من 

  أدباء الغر�ي�ن �� �ذا ا��يل.
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لية �فوة �نا و�فوة �ناك من �فوات اللغة املطروقة و���ق ��ذه املالحظة الش�

كمساق �� موضع سوق و�سوي �� موضع �شوة و�عدية �فعال �غ�� حروف�ا أو �� غ�� 

  مواضع�ا، و�� حد قليلة �� أك�� من ثالثمائة صفحة من ا��رف الدقيق.

 ولكن املالحظة ال�� تدخل �� جو�ر املوضوع �� املالحظة ال�� تدور ع�� حدود

  الوصف (املكشوف) �� الروايات والكتب عامة.

فاألستاذ توفيق ا��كيم من أغ�� الكتاب القاص�ن عن إثارة ال�شو�ق والتطلع 

باإلفاضة �� تصو�ر الغرائز ال�� ال حاجة إ�� تصو�ر�ا، ألنھ يملك زمام ال�شو�ق 

ائز �� بوصفھ ألنزه خواطر الفكر وأرفع سبحات الروح، فال حاجة بھ إ�� تن�يھ الغر 

  فرط الت�بھ �� غرائز أ�لھ. زمن ش�واه الك��ى 

ول�ذا وددنا لو خلت الرواية من صفحت�ن أو ثالث ال يضطرنا السياق إ�� إثبا��ا، وإن 

ذلك ��ليق بال�اتب املتحرج الذي وصل إ�� الفتنة فدق للنجاة م��ا جرس التلفون. . . 

  لكيال �سمح لغر�زتھ أن تنطلق إ�� مدا�ا.

يقنا �ستاذ كما أسلفنا م��دد ب�ن عتبة الصومعة وعتبة ا��ياة، ولم يزل ع�� أن صد

 ب�ن العت�ت�ن من الصفحة �و�� إ�� الصفحة �خ��ة.
ً
  م��ددا

ففي �ذه الصفحة �خ��ة يقول عن را�ب الفكر: (أما �و فقد رجع إ�� عاداتھ 

صاب. وإذا �و �عد السابقة. . . يفض رسائل قرائھ �� الصباح باسم الثغر �ادئ �ع

زمن قليل قد رقعت �� يده رسالة ب�ن ال��يد ارتجف ل�ا: إ��ا من امرأة �سألھ أن يحدد 

 للقا��ا أل��ا تر�د أن تحادثھ �� شأن �دب والفكر!. فصاح �� نفسھ: ال. ال. كفى. 
ً
موعدا

  . . ألم �عرف�ن؟. .

  وضغطت أصا�عھ ع�� الرسالة يردي أن يمزق�ا. . .)

 �ستاذ توفيق �� �سطر �خ��ة من الصفحة �خ��ة عدا سطر�ن اثن�ن�كذا كتب 

ولو ختم الرواية �عد ما تقدم أل��م �دبيات عن سؤالھ وعلمن أن التمز�ق العاجل 

  نص�ب تلك الرسائل ال�� يكت��ا إليھ. . .

  و�و ير�د وال ير�د.
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  و�و ي��دد ب�ن الصومعة وا��ياة

 بال��اعة فقال أن (ال��اعة ل�ست �� ول�ذا ات�ل ع�� هللا وختم ا
ً
لرواية معتصما

تجنب مزالق ا��سد وتحا��� مواطن الزلل. بل �� مواج���ا بمصباح ا��قائق ونور 

  املثل العليا)

ومصباح ا��قائق إذن �و الكفيل بانتظام ال��يد �� مجراه، وليكتب إذن من يكتب 

  فإن را�ب الفكر ��اع!
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  املدارس �دبية

   

 من بنات الفالح�ن وصلت إ�� العاصمة فرأت  من
ً
ا���ايات �نجل��ية املرو�ة أن ب�تا

 من الناس ع�� جان�� الطر�ق وشرطا يذ�بون وخيال �عدو 
ً
 مصطفة وزحاما

ً
جنودا

بفرسا��ا �وكبة �عد �وكبة، ف��بت ل�ذه ا��ركة ال�� لم �ع�د�ا �� قر���ا وسألت ما 

إ�� قصره من �ذه الطر�ق. فوقفت تنظر مع الناظر�ن  ا����؟ فقيل ل�ا إنھ امللك �عود

ح�� ع�� ��ا امللك �� مركبتھ فنظرت إليھ و�� ال تصدق ما تراه، وصاحت بمن حول�ا: 

  ��با! انھ إ�سان مثلنا، فلماذا يجتمع الناس لينظروا إليھ.

ئك �ذه الب�ت الر�فية توجد �� �ل بلد و�� �ل زمن، ألن الدنيا لن تخلو يوما من أول

الذين �غلو ��م و�م السماع فال �عرفون الواقع ح�ن يرونھ، و�حسبون أن �مور ال�� 

  يتحدث ��ا الناس ي�ب�� أن تبدو لألنظار و�سماع ع�� غ�� ما تألف و�عتاد.

ول�س �ذا ���يب �� أخالق ا���الء، ولكنھ ��يب والشك ح�ن يتصف بھ أناس 

ب�ن الكتاب والشعراء و�زعمون أ��م  يحكمون �� �دب والفكر و�قيمون ا��دود

  �عرفون و�ملون املعرفة ع�� الذين ال �عرفون!

ومن �ؤالء �اتب �� ��يفة سور�ة تناول ما كت�تھ (الرسالة) عن �عض املدارس 

 كسائر الناس، 
ً
�دبية فقال كما قالت تلك الب�ية الساذجة: ��با! أن �ؤالء إال أناسا

لكتابة أو الشعر �أولئك الذين �سمع ع��م من فكيف ي�ونون أ��اب مدارس �� ا

  وراء البحار؟

وأظ�ر ���ء تدل عليھ تلك الد�شة أن (الب�ية الر�فية) ال�� كت�ت �� تلك ال��يفة 

السور�ة ال �عرف مدرسة واحدة من مدراس �دب �� الغرب وال �� اللغة العر�ية، 

سماع وال يتمثل ل�ا ��ظة �� وإنما �عرف تلك املدارس ع�� الو�م الذي يخيلھ إل��ا ال

  صورة الف�م ال��يح.

ية الر�فية) كذلك ألدركت أن �دب الغر�ي 
ّ
منذ أر�ع أجيال ع��  -ولو لم تكن تلك (الب�

لم ت�شأ فيھ مدرسة واحدة صنعت �� أدب قوم�ا �عض الذي صنعھ أدباء  -�قل 
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�ية تجري منذ ألف العر�ية �� ا��يل ا��اضر وا��يل الذي سبقھ، ألن �داب �ور 

سنة �� طر�ق واحدة يتقدم ف��ا السال�ون خطوة �عد خطوة ومرحلة إثر مرحلة، وال 

  ي�تقلون ف��ا إذا انتقلوا
ً
ف��ة �عد ف��ة إال من مقدمة محضرة إال ن�يجة منتظرة، تمشيا

مع ا��ركة املطردة من عصر اليونان إ�� عصر ال��ضة ال�� جددت �عض مدارس 

  صر �صالح والثورة بال انقطاع وال انحراف، إال �� أيام الر�ود وا��مود.اليونان، إ�� ع

فقصارى ما تصنعھ املدرسة �دبية ب�ن الغر�ي�ن أ��ا تز�د �� ا��از أو تز�د �� التعب�� 

عن الواقع، وإ��ا تميل إ�� �سلوب املأثور أو تدخل عليھ �عض التصرف والتعديل، 

لزمالء بي��م �شابھ �� املزاج وتقارب �� املوضوعات أو تقارب وأ��ا تجمع إل��ا ر�طا من ا

�� موضع �قامة و�� املناظر ال�� يلتفتون إل��ا و�عنون بوصف�ا، ثم يرجع الناقد إ�� 

أدب قوم�م قبل ظ�ور�م و�عد ذ�ا��م فإذا �و متقارب متتا�ع ال وثبة فيھ وال جنوح 

  عن ا��ادة ال�� م�دت من قديم الزمان.

ستطيع أحد من أولئك السماعي�ن أن ي��جم شعر خمس�ن سنة متوالية إال بدا لھ وال �

أنھ �ا��لقة �عد ا��لقة �� سلسلة واحدة قلما ت�باعد �� أوساط�ا وإن تباعدت �� 

  أطراف�ا، وانھ ع�� �جمال نوع واحد من �دب �� الصميم.

صنعوا �� �غي�� مقاي�س أما أدباء العر�ية �� ا��يل ا��اضر وا��يل الذي سبقھ فقد 

  �دب ما لم تصنعھ مدرسة واحدة أور�ية �� �جيال �خ��ة.

ألن اختالف املقاي�س �نا �و اختالف ب�ن لغة ولغة، و��ن طبيعة وطبيعة، و��ن إقليم 

  وإقليم، و��ن زمن وزمن، و��ن موضوعات وموضوعات.

ا أغزل ب�ت قالتھ العرب، �انت مقاي�س �دب عندنا �� املقاي�س ال�� يقال ف��ا �ذ

و�ذا أ��� ب�ت قالھ ��س وا��ن، و�ذا مع�� لو تقدم صاحبھ �� ا��ا�لية يوما 

 ل�ان أشعر الشعراء.
ً
  واحدا

 من النقد واملالحظة، فإذا نقد أو لوحظ عليھ فإنما 
ً
و�ان �ديب العظيم معصوما

�ون اج��اؤ�م عليھ يج��ئون عليھ ألنھ متأخر ال �س�ش�د بكالمھ �� العر�ية، وال ي

  ��ر�ة فكر أو صدق نظر إ�� القول واملوضوع.
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 ال �شبھ الب�ية ا��ية وال يقبل 
ً
و�ان الب�ت وحدة القصيدة، و�انت القصيدة شت�تا

  �سم والعنوان، إال أن يذكر �� صدر�ا أ��ا نظمت �� ��نئة ز�د أو رثاء فالن.

�مزة إ�� حرف الياء �غ�� تفرقة و�انت الدواو�ن كراسات مملوءة بالقصائد من حرف ال

معارض الكالم ومعانيھ إال ما �عودوه �� التفرقة ب�ن باب املديح و�اب ال��اء و�اب  ��

  الوصف وما شا�ل ذلك من �بواب.

وندع املنظوم واملنثور وننظر إ�� الشعراء والكتاب أنفس�م فإذا �م �انوا �� عرف 

ا��الس لل�سلية وال��فيھ، وال �عرف ل�م العلية والسفلة م�سول�ن أو ندماء �غشون 

  رسالة مرعية �� عالم الفكر أو �� عالم الروح.

�ل أولئك قد �غ�� �� جيل�ن، أو �غ�� معظمھ �� جيل واِحد، ثم ال يقال عن الذين 

 
ً
غ��وه إ��م جاءوا بمدرسة من مدارس �دب أو بدلوا حاال �عد حال، وال يزال كث��ا

ك �دباء �ور�ي�ن الذين ت�سب إل��م املدارس أل��م �انوا يقيمون عل��م أن �ش��وا أولئ

عند بح��ات ا��بال وال يقيمون �� ا��واضر والعواصم، أو �انوا يفصلون �� مسائل 

ا���س والغرام وال يجملون، أو �انوا من أ�ل التصر�ح �� العبارة ولم ي�ونوا من أ�ل 

  الكناية و�يماء.

يات الر�ف) أن ت�سب املدارس إل��م فاستطاعوا جاء أولئك �دباء ال
ّ
ذين �ستك�� (ب�

  �� مدى قص�� أن �غ��وا النظرة إ�� �دب وأن �غ��وا النظرة إ�� �دباء.

سمار، ولك��م أ��اب صناعة مكرمة أفل�س أدباء العرب اليوم مس��فدين وال ندماء 

إل��م و�قفون ع�� أبوا��م  يضارعون �� الكرامة أولئك الذين �انوا يمدحو��م و���لفون 

�� انتظار جوائز�م قبل جيل�ن أو ثالثة أجيال، وإذا أستطيع �� الغرب �عظيم شأن 

�دباء ع�� �ذا النحو فل�س �� ذلك من ��ب ول�س فيھ كب�� فضل لألديب وال ألحد 

من أفراد الناس، ألن استغناء ال�اتب أو الشاعر بأعمالھ ب�ن أمم محيت م��ا �مية 

عودت مطا�ع�ا أن تخرج من الكتاب الواحد عشرات �لوف من �ل طبعة أمر غ�� و�

  عس��.
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 ف�� �عظيم شأن �دباء �� بالد ال يز�د قراؤ�ا ع�� عشر أ�ل�ا، وال 
ً
أما امل��زة حقا

تملك مطا�ع�ا أن �عمم �شر الكتب ب�ن القراء القليل�ن و�م موزعون �نا و�ناك ب�ن 

  ش�� �قطار.

زة صنع�ا أولئك �دباء يك�� عل��م أن ت�سب املدارس إل��م!! ولم يصنع�ا و�ذه امل��

  �دباء الذين �سمع ��م (��ّيات الر�ف) وال �عقلون ع��م ش�ئا وراء السماع.

صنعوا �ذا وصنعوا معھ أ��م غ��وا النظرة إ�� �دب كما أسلفنا فانتقلوا بھ من 

س إ�� مقياس، ولم يكن �ذا �مر عصر إ�� عصر ومن موضوع إ�� موضوع ومن مقيا

البالد الشرقية كما تت�سر �شأة املدارس �� البالد �ور�ية، ألن تقر�ر  ليت�سر ��

املقاي�س ا��ديثة �نا نقلة من القديم إ�� ا��ديث مع اختالف اللغة واملزاج والفكرة 

ة ونماذج التفك�� والتعب��، وما �ان �ناك إال حلقة صغ��ة �� سلسلة م�شابك

  ا��لقات.

 ملن �سمع 
ً
وس�يل املقابلة ج�ود �دباء �� الشرق وج�ود نظرا��م �� الغرب قر�ب جدا

 عمن �سمعون وال �عقلون. . . أو �عقلون وقصارى عقل�م 
ً
 جدا

ً
و�عقل وإن �ان �عيدا

  أن يصيحوا كما صاحب ب�ّية الر�ف: يا ��با! إنھ إل�سان كسائر الناس.

سون سنة من تار�خ �دبي�ن، ثم يرى الناقد من ذلك مبلغ س�يل املقابلة أن تختار خم

التفاوت ب�ن البداية وال��اية �� �ل من الف��ت�ن، ومبلغ ا���د الذي �ان الزما ال غ�� 

عنھ �� أحوال �مت�ن وإ�� جانب �ذا يختار �اتب أو شاعر من أ��اب املدارس �ناك 

بلة وتب�� عل��ا املناقشة واملفاضلة، �عرض لھ صفوة أعمالھ ال�� تتخذ للموازنة واملقا

فلعل الكفة ال�� تر�� �� �ذا امل��ان غ�� الكفة ال�� تر�� �� م��ان السماع، ولعل 

السالك �� الطر�ق املعبد ال يبلغ شأن نظ��ه الذي �علو و��بط ب�ن النجاد والو�اد، 

  و�فتح طر�قھ قدما قدما و�و مد�� فيھ منقطع عن الرفيق.

قة الس�لة ملن يبصر ا��قيقة إذا وقعت عينھ عل��ا، وال ي�تظر�ا كما تلك �� ا��قي

 وال يراه أو يدري كيف يراه.
ً
 �سمع بھ أبدا

ً
  ي�تظر ش�ئا
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فل�س ا��طأ �� ذلك  -فإذا خفيت �ذه ا��قيقة الب�نة ع�� من تصدم�م وال يدر�و��ا 

ھ تلك الب�ية خطأ الكتاب و�دباء، ولكنھ خطأ ا��ظ الذي رزق�م من القراء من �شب

  الر�فية البل�اء، وما أك���م �� الشرق ع�� قلة القراء!
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  سؤ�ن وجوابان

   

  كتب إ�� �ديب (ع�� الشو�ا�ي) �� البصرة يقول:

(كنت أقرأ املقدمة املمتعة ال�� صدر ��ا املس�� �ـ. ج ولز كتاب املس�� فرانك سونرتن 

 ي�ت
ً
 ي�ت�� إ�� فوقفت أمام قولھ: إنھ باعتباره �اتبا

ً
�� إ�� مدرسة، و�اعتباره قارئا

مدرسة أخرى، كما يتفق أن �شتغل ��سان باآلالت البصر�ة ثم �ع�� بجمع �نية 

الص�نية القديمة. . . و�و قول يحتمل التأييد والتفنيد ع�� السواء، وال ينحصر 

�ين. ولكن �ل �ع��اف بھ �� ال�اتب �نجل��ي �ش�ر وحده بل يتعداه إ�� أدباء كث�

تختلف عند ال�اتب الواحد بوجھ عام أ�داف الكتابة وأ�داف القراءة؟ و�ل ي�� 

مثال أن يحيا عقلھ �� دنيا تخالف �ل ا��الفة أو �عض�ا تلك ال�� يحيا ف��ا بقلمھ؟ 

  و�ل ثمة �عليل مقبول ل�ذا التباين الوا�� ب�ن دنيا العقل ودنيا القلم؟. . .

وا �شرحھ ع�� صفحات الرسالة الغراء أحد ميادين �دب �ذا ما أرجو أن تتفضل

  ا��الد، وإ�ي الشاكر ا��امد. . .)

والذي �عتقده أن �ذه ا��الة معقولة ال غرابة ف��ا، ول�س من وجھ الستغرا��ا إال أن 

ترى أن ��سان لن يقرأ إال ليكتب ولن �شتغل بموضوع إال الذي �شتغل بھ قراؤه، 

  قع املشا�د �� �ل مطلب و�ل ب�ئة.وكال�ما مخالف للوا

فمن الناس كث��ون يقرأون وال يكتبون، ول�س ال�اتب ببدع ب�ن القراء �� مطالعتھ. 

فيجوز إذن أن يقرأ �� موضوعات ال ينوي الكتابة ف��ا وال ��مھ أن �عقد التفا�م عل��ا 

  ب�نھ و��ن قرائھ.

قراؤه ومر�دوه. فر�ما �ان كذلك ي�� أن �شتغل ال�اتب �شؤون كث��ة ال �شتغل ��ا 

من �ؤالء القراء من يتلقى عنھ تجار�ھ ا��اصة ال�� �شرح ف��ا ما جرى لھ وال �شرح 

ف��ا مطالعاتھ ومعارض درسھ، ور�ما �ان م��م من يقرأه ألنھ حلقة ب�نھ و��ن جيل 

م��� من املؤلف�ن والكتاب، في�ون ال�اتب حي�ئذ �القنطرة الثقافية ب�ن شاطئ 

  ��ق�ن.وشاطئ مف
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ومن املع�ود بي�نا أن الشاعر ال يقرأ الشعر دون غ��ه، وأن الفيلسوف ال يقرأ الفلسفة 

  دون غ���ا، وأن املصور قد يقرأ الروايات والروا�ي قد يجمع الصور و�درس التصو�ر.

 �� موضوعات ال أطرق�ا وال 
ً
ومن تجار�ي ال�� أعلم�ا �� الكتابة والقراءة أن�� أقرأ كث��ا

ن أطرق�ا إذا كت�ت للتأليف أو لل��افة ومن �ذه املوضوعات طبا�ع �حياء أنوي أ

و��ائب النبات ورحالت �قدم�ن وا��دث�ن، وما من خليقة إ�سانية أعرف�ا إال 

أحب�ت أن أقابل بي��ا و��ن نظائر�ا �� عالم ا��يوان أو عالم النبات ولك�� ال أفعل 

 للكتابة ع��ا وإن جاءت ا
ً
 �� �عض املناسبات.ذلك تم�يدا

ً
  لكتابة عرضا

 للمطالع يأوي إليھ و�حب أن يخرج إليھ من شواغل 
ً
وما زالت املطالعة م��أ نفسيا

دنياه. فالرجل املشغول باملسائل الطبية أو �جتماعية أو السياسية يروقھ أن يخلو 

ذا ساعة من الساعات بالشعر أو بالقصة أو بكتاب من كتب �يمان والعقيدة، و�و إ

قرأ �� كتب �يمان والعقيدة ال ينوي من ثم أن ي�شر بالدين أو يؤم الناس �� الصالة، 

ولكنھ �س��يح من حال إ�� حال، و�دع الدنيا �ن��ة لينفرد بضم��ه أو بتفك��ه �� 

  مناجاة ال عالقة بي��ا و��ن الناس.

ول ال غرابة فيھ، فاالختالف ب�ن العالم ا��اص والعالم العام �� كث�� من �وقات معق

ومن قبيل �ذا �ختالف أن يختلف ما نقرأ وما نكتب، وأن يختلف ما �عن�نا وما �ع�� 

قراءنا، ف�م يقرأوننا نحن ونحن ال نقرأ أنفسنا، بل نقرأ غ��نا وال يلزم أن ي�ونوا معنا 

 ال تنوع فيھ.
ً
 واحدا

ً
  طرازا

�ش �� عالم غ�� الذي يقرأه لكن ي�ب�� أن نفرق ب�ن �ذا و��ن القول بأن ال�اتب �ع

  ضرورة ال محيص ع��ا.

فإذا وجد من يقرأ أبا العالء و�كتب �� القانون فال ما�ع وال شذوذ، ولكنھ ال يحرم عليھ 

  أن يقرأ أبا العالء و�كتب �� الز�د و�خالق أو العقائد والديانات.

 جاءت�� رسالة ختم�ا �ات��ا �ديب (الفر�د سمعا
ً
ن) من طلبة ومن البصرة أيضا

  املدرسة الثانو�ة �سؤال يقول فيھ:
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 بمطالعة الكتب ال�� تصدر �� 
ً
(. . . �ل يكتفي �ديب أو الذي ير�د أن يصبح أديبا

  العصر ا��اضر دون الرجوع إ�� الكتب القديمة و�عتماد ع�� ا��طوطات السالفة؟)

  و�ذا سؤال مفيد.

  ع ولكنھ ل�س بأفضل ا��االت.وجوابھ أن �كتفاء بأدب العصر ا��اضر مستطا

  وتقاس حاجات النفس ع�� ا��سد �غ�� اختالف يذكر �� �ذا املقام.

فالرجل الذي يكتفي بمحصول أرض واحدة �ع�ش و�أخذ بنص�بھ من ا��ياة، ولكنھ 

ل�س بأو�� نص�ب ول�ست ع�شتھ ا��سدية كع�شة الرجل الذي �غتذي بمحصوالت 

  صول خ�� ما �عطيھ.البالد ع�� تنوع�ا و�أخذ من �ل مح

وقد يوجد �� �دباء من يكتب أو ينظم ول�س لھ اطالع واسع ع�� أدب عصره وال ع�� 

  آداب العصور �خرى.

وكذلك يوجد �� أقو�اء �جسام من يأ�ل الطعام الغث و�ستفيد منھ ��ودة �ضمھ 

  وانتظام وظائف جسده.

للناس �لوا الطعام الغث  ولكننا عندما نضع قواعد ال��ة وأصول التغذية ال نقول 

  واعتمدوا عليھ �� تقو�ة �بدان وتنظيم وظائف �عضاء.

وع�� �ذا القياس نفسھ ال نقول للناس عندما نضع قواعد القراءة وأصول التثقيف 

  وال��ذيب إن �طالع وترك �طالع �ستو�ان.

الذين ينظمون فاالنتفاع بالطعام الغث شذوذ ال يقاس عليھ. ومثلھ �� الشذوذ أولئك 

أو يكتبون ما يحسن أن يقرأه القارئ دون أن يرجعوا إ�� أدب العصر أو آداب 

  العصور.

ومما ألمراء فيھ أن الرجل الذي ي�تفع بالطعام الغث يزداد انتفاعھ بالطعام ا��زل 

�لما وصل إليھ، وأن الرجل الذي ينظم أو يكتب �غ�� اطالع ي���� �� منازل �دب �لما 

  ظھ من املطالعة والدرس واملراجعة.استو�� ح

فاالكتفاء بالقليل من �دب جائز �االكتفاء بالقليل من �ل ���ء، ولكنھ القليل �� 

  ا��الت�ن ولن ي�ون شأنھ كشأن الكث��.
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 �� �ذا الباب أن نذكر أن �ديب قيمة حيو�ة أو قيمة إ�سانية قبل 
ً
ومن ا��سن جدا

  و تار�خية.أن ي�ون قيمة لغو�ة أو قيمة فنية أ

  و�غن�نا تذكر �ذه ا��قيقة عن ا��دل أو عن الل�س �� كث�� من �مور.

فالذين يقولون إن الطبيعة �و و�� الشاعر �ول الذي ال يحتاج �عده إ�� و�� 

  الصناعة:

أو الذين يقولون إن البلبل يو�� إ�� الشاعر بتغر�ده. وإن الوردة تو�� إليھ بنضر��ا، 

  ھ بألوانھ وظاللھ وخفقات ال�واء فيھ. . .وإن الشفق يو�� إلي

�ل أولئك خلقاء أن يذكروا أن القر�حة ال�� �ستفيد من �عب�� عصفورة أو �عب�� ز�رة 

�ستفيد وال شك أضعاف تلك الفائدة من �عب�� أ�ي الطيب و�وم��وس وابن الرومي 

ارا�ا أ��ا و���ون وعمر ا��يام، ألن قصائد �ؤالء �عب�� عن الطبيعة ا��ية ول�س قص

  لفظ يقال أو أ��ا فن يصاغ.

فاالطالع ع�� ثمرات القرائح اطالع ع�� ثمرات ا��ياة، و�لما ا�سع النطاق ا�سع 

ع�� أبناء زمانك  باالطالعالتعب�� وتنوعت الثمرات، ألنك ال �عرف ا��ياة ��سانية 

الذين �ش��ونك و�تلقون معك الشعور من مصدر واحد، ولكنك �عرف ا��ياة 

�سانية حق عرفا��ا إذا عرفت الصلة ال�� ب�ن العصور ا��تلفة و�قطار املتباعدة، �

  وعرفت الوا��ة ال�� تجمع بي��ا ع�� �عدد املصادر وتفاوت املؤثرات.

ول�س �ذا بم�سور لشعراء العصر الواحد، وكيفما �ان نص�ب �ؤالء ف�و وال جدال 

  .دون النص�ب الذي يظفر بھ قراء جميع العصور 
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  املدرسة الرمز�ة

   

(. . . اس���� نظري نوع من �دب أسموه بالرمز�ة، وال أعلم ح�� �ن �عر�ف �ذا 

النوع، وقد نب�� إليھ تلك �نذارات ال�� وج��ا �دباء إ�� الشباب ا��دث�ن باآلداب أن 

. فما �� الرمز�ة �� يكفوا عن تلك الطر�قة الرمز�ة فإ��ا عقيمة النتاج ال تجدي نف
ً
عا

�دب؟ و�ل �� تقتصر ع�� �داب العر�ية فقط عدا �داب العاملية؟ وما �� نتائج�ا 

  املضرة؟. . .)

  ال�اظمية) -(�غداد 

  جعفر آل ياس�ن

والرمز�ة ال�� �سأل ع��ا �ديب البغدادي قديمة �� العالم، ألن الناس عرفوا الكتابة 

ابة با��روف، وألن الك�انات �و�� �انت �ستأثر بأسرار بالرموز قبل أن �عرفوا الكت

الدين وتضن ��ا أن تذاع للعامة ع�� حقيق��ا الصراح، ف�انت �عمد إ�� الرموز أحيانا 

  للتعب�� عن تلك �سرار.

ثم ارتفع ��ر الك�انات عن أسرار الدين فت�لم الناس ف��ا واف��وا عما �عتقدونھ 

ألسرار والبحث عن الغوامض والغيوب طبيعة �� �عض من خفايا�ا، ولكن الولع با

النفوس ال تخرج�م م��ا صراحة القول وال إباحة التفك�� املطلق ملن �شاء، فظ�ر 

�ؤالء ب�ن املسلم�ن كما ظ�روا ب�ن �مم املسيحية و�سرائلية، وقسموا عندنا العلم 

�� ظوا�ر �شياء، إ�� علم شر�عة وعلم حقيقة، وأرادوا �علم الشر�عة ما يبدو ع

و�علم ا��قيقة ما ينفذ إ�� بواطن �سباب املغيبة عن العقل املكشوفة للبص��ة، 

وقابل�م عند �مم �خرى جماعة املتعمق�ن املو�ل�ن بالغوامض و�سرار و�م 

املعروفون باسم ا��في�ن أو الـ وال يزال ل�م مر�دون ودعاة �� �ل عصر من عصور 

  �داب.

ود بالرمز�ة �� �دب ا��ديث �و تلك املدرسة ال�� راجت �� أوائل القرن لكن املقص

ا��اضر وظ�رت �� فر�سا ع�� أعقاب مدرسة (ال��ناسي�ن) أ��اب القول بجمال 



201 
 

القالب وأناقة النفس والع�وف ع�� ا��اسن الظا�رة �� أساليب الشعر والن�� 

ا��مال والبالغة �� جميع وصياغة العبارات، وعند�م أن الصقل ا��سوس �و آية 

  الفنون.

فلما راج مذ�ب ال��ناسي�ن �ذا �� أواخر القرن املا��� ظ�ر الرمز�ون �عارضونھ 

و�غلون �� إن�اره و�ذكرو��م بما �سوه من أسرار املعا�ي ال�� ال ت��ز ع�� وجوه 

 ال�لمات، و�ن��و��م إ�� جمال الو�� و�يمان الذي أ�ملوه �� س�يل الصقل ا��سوس

  والرونق البارز ع�� صفحات �ساليب.

وقد �ان الرمز�ون ع�� حق لوال الغلو الذي يندفع إليھ أ��اب �ل مدرسة جديدة 

ح�ن يتصدون ��رب املدارس �خرى فيذ�بون من أق��� النقيض إ�� أق��� 

  النقيض.

ق فاألدب ال �ستغ�� ع�� الو�� و�شارة، وأبلغ الفن ما يجمع الكث�� �� القليل و�طل

الذ�ن من وراء الظوا�ر القر�بة إ�� املعا�ي البعيدة ال�� تومئ إل��ا �لفاظ وال تحتو��ا 

  إال ع�� س�يل التن�يھ والتقر�ب.

ولكن �ذه املدرسة غلت وتمادت �� الغلو ح�� قام من دعا��ا من يجعل الغموض 

 لذاتھ ولو لم يكن من ورائھ طائل، وخيل إل��م أ والتعمية
ً
 مقصودا

ً
��م مطالبون غرضا

بالتعب�� عن أنفس�م بالرموز وإن أغن��م ا��روف الوا��ة وال�لمات املف�ومة، فلم 

 وسقطت �� �دب الفر���� كما سقطت �� آداب �مم ال�� 
ً
�عمر مدرس��م طو�ال

  انتقلت إل��ا.

وقد أم�� ألتباع �ذه املدرسة �� الغلو أ��ا قامت للدعوة �� العصر الذي ظ�ر فيھ 

و�شر بمذ�بھ القيم عن �حالم ودالل��ا ع�� الو�� الباطن وما �ستكن فيھ  (فرو�د)

من �سرار املكتومة والنوازع املكبوتة. وخالصة �ذا املذ�ب فيما يرجع إ�� (الرمز�ة) 

أن �حالم �� لغة الرمز ال�� �ع�� ��ا (الو�� الباطن) عن شعوره املكبوت؛ فالرجل 

 ينقض املبت�� �� ا��وف من عدو منت
ً
قم أو من و�م مسلط عليھ يرى �� نومھ وحشا

عليھ و���شھ بأنيابھ؛ والرجل الطامح إ�� ا��د يرى أنھ سابح �� السماء ع�� رؤوس 
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الناس، أو يرى أن الناس بالقياس إليھ �النمال �� جانب الفيلة ال��ام. و�كذا تتمثل 

 جسدية، ألن ��سان ال يتمث
ً
ل املعا�ي �� أحالمھ وأمانيھ معا�ي (الو�� الباطن) رموزا

بل يتمثل ف��ا ما يرى بالع�ن و�لمس باليد و�سمع باألذن و���جم من لغة الفكر إ�� لغة 

  ا��واس ع�� أسلوب ا��يال املعروف.

فما �و إال أن راجت �لمة (الو�� الباطن) ورموزه �� �صالح وخياالت الفنون ح�� 

الببغاوات صيحات �دمي�ن �غ�� ف�م وال تلقف�ا أذناب املدرسة الرمز�ة كما تلقف 

وخيل إل��م أن (الو�� الباطن) خلق جديد أن�تھ (فرو�د) �� ب�ئة ��سان �عد أن  رو�ة،

 �� �جيال املاضية، وفا��م أنھ أقدم من الو�� الظا�ر وأنھ لم يزل �عمل 
ً
�ان معدوما

الشعور والتفك��، ولن  عملھ �� �داب والفنون و�� املع�شة اليومية منذ عرف الناس

 �� م�انھ القديم ما دام ��سان �و ��سان، و�ل ما صنعھ فرو�د 
ً
يزال كذلك خفيا

  أنھ نبھ �ذ�ان إ�� وجوده ال أنھ أوجده من العدم �� الزمن ا��ديث.

و�عد أن �ان الرمز�ون ال يتجاوزون �� دعو��م التذك�� بوجود �سرار واملعا�ي ال�� 

بح أولئك الببغاوات ينكرون ا��س الظا�ر و�نكرون ا��واس وعمل�ا وال تو�� إل��ا أص

  يدينون ����ء غ�� ما �سمونھ رموز الو�� الباطن وأحاجيھ.

فبطل الوضوح عند�م �أنھ نقيصة أو �أنھ خروج ع�� ا��قيقة، وتقررت التعمية 

زمن �خ�� عند�م �أ��ا �� البيان دون �ل بيان، و�أنما (الو�� الباطن) قد كشف �� ال

  � ظلمات ال تدرك�م ف��ا أنوار ال��ار.�ليل�� العيون و�ذان و�غرق الناس 

ومن آفات فر�سا الولع باألز�اء واملدارس ال�� �أ��ا أز�اء تخلع ب�ن �ل صيف وشتاء، فما 

�و إال أن �سمع ف��ا باسم الدعوة ا��ديدة ح�� تقفو�ا مدرسة �نا ومدرسة �ناك، 

نون ا��تلفة في�شر ��ا املصورون والنحاتون كما ي�شر ��ا وح�� تتقاسم�ا الف

الشعراء والكتاب، و��تقل �مر من ح�� التفك�� إ�� ح�� الصفقات واملساومات. 

فيأخذ املتجرون بالصور �� جمع اللوحات ال�� ي�يع�ا إيا�م فقراء الفنان�ن بدر��مات 

ملتاجرة ��ا، فإذا بمجلة من معدودات، و�حتفظون ��ا ح�� يح�ن �وان إلبراز�ا وا

ا��الت ال�� يملك�ا أولئك التجار أو �ستأجرو��ا قد �شرت فصال مطوال عن (املدرسة 
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ا��ديدة) املزعومة وتل��ا مجلة أخرى تناقض�ا وتن�� عل��ا، وإذا باملدرسة ا��ديدة 

�عد �ن��ة قد أصبحت �� دوائر الفن أحدوثة الفضولي�ن و�صالء، ومحور ال��وم 

والدفاع، و�حضر إ�� بار�س �� �ذه �ونة أناس من أ��اب ال��وات �مر�كية أو 

أ��اب �لقاب الروسية العر�قة ممن يصطنعون الوجا�ة و�فاخرون باقتناء 

التحف النادرة، و�ودون أن يرجعوا إ�� بالد�م و�� جعا��م أحدث ما يتحدث بھ 

داب الفنية، فإذا ��م قد وقعوا �� الفخ أ��اب �ذواق وأدعياء التنظر �� الثقافة و� 

املنصوب واس�بضعوا اللوحات والتماثيل من تلفيقات تلك املدرسة ا��ديدة بألوف 

  ا��ن��ات، و�� �ل�ا ال �ساوي مئات الدرا�م عند با�ع��ا املاكر�ن.

و�كذا تخرج إ�� الدنيا (مدرسة جديدة)، وتبقى ف��ا ما بقيت صا��ة لتلك الصفقات 

، ثم تنطوي وتخلف�ا دواليك مدرسة أخرى ع�� �ذه الوت��ة، وال �عقب �عد�ا ا��ادعة

 من �ثار الباقية �� عالم البالغة وا��مال.
ً
  أثرا

وقد راجت الرمز�ة �� الكتابة والشعر، كما راجت �� النحت والتصو�ر، وشو�دت 

ع��  صور لبعض الناس ال �عرف�ا أ��ا��ا، وال يتفق اثنان من املصور�ن أنفس�م

عرفان مالمح�ا أو تفس�� الغرض م��ا. وسئل واحد من �ؤالء املصور�ن عما �عنيھ 

��ذا ا��لط الذر�ع، فقال بل��ة �ؤالء ا��رق�ن ال�� �� مز�ج من لغة الدجال�ن 

والببغاوات: إن الكتاب �نجل��ي يقع �� يد الرجل الذي ال يف�م �نجل��ية فال يبصر 

 م
ً
 مشوشا

ً
ن ا��طوط والنقاط. . . ف�ل يف�م من ذلك أنھ كذلك، وأنھ ال فيھ إال خليطا

  �شتمل ع�� مع�� من املعا�ي ال�� يدرك�ا �نجل��ي، أو من يفق�ون اللغة �نجل��ية؟

و�ذا كالم دجال�ن و�بغاوات ال يف�مون ما يقولون، ألن الناس ال يختلفون �� رؤ�ة 

دل عل��ا باللغات ��سانية، وأل��م الشمس كما يختلفون �� ف�م مئات ال�لمات ال�� ت

ال يختلفون بالعيون و�ذان و�فواه كما يختلفون باأللسنة والعبارات، ول�س ب�ن 

الرجل و��ن مشا��ة �نجل��ي �� قراءة كتابة إال أن يدرس �نجل��ية فينفذ إ�� ما وراء 

ن ��ا ��سان ع�� ا��طوط والنقاط من �لفاظ ومعان��ا، فما �� �داة ال�� �ستع�

ف�م الصور ال�� ال �شبھ أ��ا��ا؟ أ�� أداة الو�� الباطن، و�و ال يتماثل �� رجل�ن 
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اثن�ن ع�� نحو واحد؟ أيصبح �ل إ�سان (فنا) وحده ألنھ وحده صاحب الو�� الباطن 

  الذي توارثھ من آبائھ وأجداده وأضاف إليھ ما أضاف من مذ�وراتھ وم�سياتھ؟

القبيل ف�� مدرسة بكماء ال �ستطيع أن �شرح مذ���ا للناس إال  و�ل مدرسة من �ذا

  بمز�ج من كالم الببغاوات، وكالم الدجال�ن.

ليكن الو�� الباطن حقيقة ال شك ف��ا، و�و كذلك حقيقة ال شك ف��ا، ولكنھ �ان 

حقيقة ال شك ف��ا من أقدم ع�ود املثال�ن واملصور�ن والشعراء �� التار�خ، وقد عمل 

ر �وم��وس عملھ البدي��، كما عملھ �� شعر املتن�� والشر�ف و���ون �� شع

والمرت�ن، وإنما �ان �عمل عملھ دون أن يل�� العيون و�ذان، ودون أن يل�� �ذواق 

و�ذ�ان، وع�� �ذا ي�ب�� أن يم��� �� عملھ سواء ظ�ر فرو�د أو لم يظ�ر �� عالم 

  الوجود، ألن فرو�د لم

 قبل مئات السن�ن، يخلقھ �� طبا�ع الن
ً
اس ح�� يخلفھ خلق جديد لم يكن معلوما

فقصارى ما �� �مر أنھ سماه وفسر معناه، وترك العيون تنظر كما �انت تنظر، 

  و�ذان �سمع كما �انت �سمع، و�جسام ال�شر�ة �غدو وتروح كما �انت �غدو وتروح.

��فايا و�سرار، ولك��ا دعوة فالرمز�ة سليمة �� حدود�ا �و��، و�� حدود �ع��اف با

مر�ضة عوجاء ح�ن تنكر الوضوح ألنھ وضوح وكفى، و�شيد بالتعمية أل��ا �عمية 

  وكفى.

وم��ان الصدق �� �ذا املذ�ب أن ي�ون الرمز ضرورة ال اختيار ف��ا. فأنت تف�� ح�� 

ع�� �عييك �فصاح فتعمد إ�� الرمز و�يحاء لتقر�ب املع�� البعيد ال إل�عاد امل

القر�ب. و�صل �� �بانة عن الذ�ن أو النفس أن يحاول املب�ن ج�ده توضيح معناه 

ح�� �عييھ العبارة في��أ إ�� �شارة، فال يكتب بال���وغليفية ما يقدر ع�� كتابتھ 

  با��روف �بجدية، وال يؤثر الكناية و�و قادر ع�� التصر�ح.

يقة ما يقول، وإنما �و مز�ج من أما من يقول بنقيض ذلك فل�س عنده �� ا��ق

الببغاوات والدجال�ن يلفظ بالكالم وال يفقھ معناه، و�خلط ا��ق بالباطل ع�� النحو 

  الذي قدمناه.
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  ال��بية السياسية

   

أحس�تم �� �لمتكم ال�� شيعتم ��ا ع�د الدكتاتور�ن �تلر وموسلي��، وأشرتم إ�� 

ية ال�� �ستطيع رجل كسائر الرجال. . . موضع ال��ب العاجب من أمر �مة �ملان

(فيھ ا��طل وا���ل وال��ز وال�وى، ول�س فيھ إيمان لوثر، وال سياسة �سمارك، وال 

 من ا���س �ور�ي املمتاز، 
ً
أدب جوتة، وال فلسفة ني�شة، أن �سيطر ست�ن مليونا

 �� ابت�ار أفظع ما يتصور الذ�ن ا��بار ا��ر 
ً
م من وأن ���ر�م أث�� عشر عاما

  وسائل الفتك وآالت الدمار)

وا��ق أن أ��و�ة �عاجيب �� �ذه �مة �ملانية أ��ا ع�� وفرة نوا�غ�ا وشيوع 

التعليم ب�ن طبقا��ا وازد�ار املعارف والصناعات ف��ا، ال تزال �س�سلم لطاغية �عد 

رة طاغية سواء من عوا�ل�ا أو من املغامر�ن با��كم ف��ا، ثم تم��� مع�م �� مخاط

�عد مخاطرة من أ�سر شرور�ا �ز�م��م وامتالء �رض �ل�ا بالوحل والبالء بضع 

  سنوات

ولك��ا ع��ة من ع�� التار�خ الك��ى �ساق إلينا نحن الشرقي�ن خاصة لنعلم �وان 

املعارف والصناعات ووفرة النوا�غ وك��ة املتعلم�ن إ�� جانب ال��بية السياسية ال�� 

� 
ً
  عد جيل �� ظل ا��ر�ة واملعاونة البص��ة ب�ن الرعاة والرعيةتتوار��ا �مة جيال

فاألمة �ملانية قد استوفت �ل مز�ة من مزايا العلم والصناعة والنبوغ إال �ذه املز�ة 

  ال�� ال غ�� ع��ا، و�� مز�ة ال��بية السياسية

 وأو�� خصائص �ذه املز�ة �� �ستقالل بالرأي �� محاسبة ا���ام، أو �� اش��اك

  ا��ميع �� ا��كم ببدا�ة املعاونة ال�� ت�شأ من طول املرانة وك��ة املراس

 قد �شأت �� جز�رة يحوط�ا البحر، فاستغ�� ملوك�ا عن 
ً
فاألمة �نجل��ية مثال

ا��يوش القائمة الكب��ة ال�� يدفع ��ا امللك خطر العدوان من ج��انھ، وأمن رؤساء 

 �� العشائر أن �سوم�م امللك طاعة ال مرا
ً
جعة ف��ا وال مشاورة، أل��م �انوا جميعا
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عشائر�م بمثابة امللوك الصغار، و�ان ل�م من ا��ند و�تباع ما �ستعينون بھ ع�� 

  م�افحة العسف والطغيان �لما تجاوزا حدود املص��ة الك��ى ال�� يرتضو��ا أجمع�ن

تعلموا من التجارة و�ان �نجل�� أمة تجار و�حارة ينفردون بأنفس�م �� ��� البحار. ف

مساومة �خر�ن، وأن �مر ال يؤخذ �� الدنيا بالغصب و�كراه، و�علموا من البحر 

  ينفردون بم�افحة �خطار، وكيف �ستقلون بآرا��م �� مداورة الصعو�ات كيف

وجيل �عد جيل �عد ثالث �عد را�ع ع�� �ذه الوت��ة كفيلة ب��بية �ستقالل وا����ة 

  ن وإقامة ا��دود املعقولة ب�ن ا��اكم وا���ومبمداولة الشؤو 

لكن �ملان ع�� نقيض ذلك، قد شاء ل�م سوء ا��ظ أن يقيموا �� الرقعة الوسطى 

من القارة �ور�ية، و�انوا �� حاجة دائمة إ�� الطاعة العسكر�ة، أل��م �غ��ون ع�� 

رضة لسطوات �قو�اء ج��ا��م و�غ�� ج��ا��م عل��م �� �ل ح�ن، ولم يزالوا ع�� ذلك ع

�لما ظ�روا من حول�م �� الشرق أو الغرب أو ا��نوب أو الشمال فمن ظ�ر �� الشرق 

 إ�� حيث ير�د الفتح أو القتال، ومن ظ�ر �� الغرب أخذ�م �� 
ً
أخذ�م �� طر�قھ غر�ا

 كما �شاء وح�ن �شاء، وكذلك �ان يصنع ��م من يمتد �سلطانھ من 
ً
طر�قھ شرقا

  مال، أو يمتد بھ من الشمال إ�� ا��نوبا��نوب إ�� الش

و�انوا من قديم عصور�م قبائل متفرقات �عمل �� الر�� والقنص والزراعة، فعاشوا 

ع�شة القبائل �و�� و�� ع�شة طاعة و�سليم، وجاء��م النظم العسكر�ة ال�� ال 

 ع�� �سليم خاص
ً
  ف�اك م��ا، فزاد��م طاعة ع�� طاعة و�سليما

�م ح�� زادت ع�� ثالثمائة �� ��اية القرون الوسطى، ولم تنقص وقد �عددت واليا�

�ذه الواليات عن مائة وسبع�ن �� أيام الثورة الفر�سية، ثم تجمعت �عض التجمع �� 

 �� الثقافة و�خالق 
ً
زعامة والية من أك���ا �� العدة العسكر�ة، ولك��ا من أقل�ا نص�با

ر�خ�ا بأ��ا آخر القبائل ا��رمانية حضارة �جتماعية، و�� بروسيا ال�� عرفت �� تا

، فطبع��م من جديد بطا�ع �ذعان الذي ال �عرف املراجعة وال 
ً
وأقل�ا دماثة وأدبا

  يؤمن بتعدد �راء
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ع�� الكن�سة أو ع�� البابو�ة، ولك��م لم يثورا قط ع�� طغيان  �ملانوقد ثار 

أل��م �انوا �� طاعة القادة ا���ومات وعسف القادة، وإنما ثاروا ع�� البابو�ة 

  وا���ومات

  قلنا �� كتاب تذ�ار جي�� الذي ظ�ر منذ بضع عشرة سنة:

(. . . يجب أن نذكر كذلك �� �ذا الصدد أن مبادئ الديمقراطية ح�ن وصلت إ�� أملانيا 

�انت مبادئ عدو�ا املغ�� عل��ا املذل لك��يا��ا: �انت مبادئ ا���ش الفر���� والدولة 

  الفر�سية.

فل�س ���يب أن يتلقا�ا فالسفة �ملان ����ء من الفتور و�عراض، وأن تجنح ��م 

الوطنية إ�� إن�ار الديمقراطية �� إبان املنافسة واملالحاة ب�ن الشعب�ن. . . ع�� أن 

الس�ب الذي يتصل بجميع �ذه �سباب و��اد يدرج�ا �ل�ا �� أطوائھ �و حرب 

رب الطحون قد دمرت أملانيا �� الشمال وا��نوب الثالث�ن املش�ورة، فإن �ذه ا��

، وعطلت البحث و�دب ف��ا جيل�ن متوالي�ن، ورزحت استقالل الفكر ف��ا 
ً
تدم��ا

  خالل القرن السا�ع عشر الذي �شطت فيھ دعوة الفكر ا��ر�� �مم �ور�ية الك��ى)

ب (�تلر �� امل��ان) من �ذه العوامل ال�� فصلنا �عض�ا �� (تذ�ار جي��) و�عض�ا �� كتا

أص�بت �مة �ملانية بتلك �فة ا��ائحة و�� نقص (ال��بية السياسية) و�ان �عض�ا 

  من صنع يد��ا و�عض�ا من صنع ا��وادث واملال�سات.

ال جرم يطيع �ملان ح�ام�م تلك الطاعة العمياء و�عتقدون ف��م كما �عتقد �طفال 

  قدير)�� آبا��م (إن أبانا لع�� �ل ���ء 

أنھ ن�� �� ضم السار  -فوق خداع ال��بية السياسية الناقصة  - وقد خدع�م �� �تلر 

�غ�� قتال، فخيل إل��م أنھ يلعب بأور�ا و�العالم وأنھ  السو�دةوالر�ن والنمسا و�الد 

يملك من قوة الد�اء وقوة السيف ما يخضع لھ أور�ا إذا خالفتھ و�خضع لھ العالم 

  ھ.�لھ إذا وقف �� طر�ق

  وذلك �و الظالل �ك�� �� القياس والتفك��.
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ً
 من ألف ر�وات  -كما قلنا �� كتاب �تلر �� امل��ان  -ألن مصطفى كماال

ً
(لم ينفق جزءا

 
ً
 ثانيا

ً
املالي�ن ال�� أنفق�ا �تلر ع�� ال�سليح، واستطاع مع ذلك أن يفتح �ستانة فتحا

� منعت إقام��ا �عد �ز�مة ا��رب وف��ا جيوش ا��لفاء، وأن �عيد إل��ا ا��صون ال�

العظ��، وأن يل�� �متيازات �جن�ية واملعا�دات ال�� سبقت أملانيا ا��ديثة و�شأت 

  من أيام سليمان الكب��). . .

ولم ين�� مصطفى كمال وال �تلر فيما صنعاه أل��ما أقوى من الدول ال�� �انت تأ�ى 

دام ع�� حرب عاملية سواء �ان املقدم ما صنعاه، وإنما سر املسألة �لھ صعو�ة �ق

عل��ا من ا���ام الدستور��ن أو من ا���ام املس�بدين، فالذي صنعھ �تلر إذن �و 

 ع�� الدول �� مدى ثالث 
ً
أنھ غ�� �ذه ا��الة �سياسة ا��رقاء وجعل الصعب س�ال

  سنوات، وما ثالث سنوات

  �� توار�خ �مم وحوادث الدنيا؟. . .)

ل الذي ط�� صواب �تلر فطار معھ صواب �ملاني�ن، أل��م ال �عم �ذا �و الضال

  ينظرون إال كما ينظر القادة والزعماء �� أصغر ال�نات وأخطر �مور.

لقد عصفت ال��بية السياسة الناقصة ب�ل فضيلة من فضائل �ذه �مة �ملانية، 

أ��م محسنون وحرم��ا ملكة �بتداع ح�� �� العلم والصناعة. فاش��ر �ملان ب

مكملون ملا يخ��عھ �خرون ولم �ش��روا بأ��م مخ��عون مبدعون. وتب�ن ذلك �� 

الطيارات والدبابات ال�� �� عد��م �� مقومة �ساطيل البحر�ة، فإ��م �انوا �شتغلون 

باملناطيد يوم �ان العالم �لھ �شتغل بالطيارات ع�� اختالف�ا، وملا التفتت �مم إ�� 

استخدام�ا �� ا��رب كرة أخرى �انت طيارات �ملان دون غ���ا �� الطيارات و 

  الصناعة والقيادة والتأث��.

ولقد شاع ب�ن الشرقي�ن كما شاع ب�ن غ���م أن �ؤالء �ملان يحسنون ما لم يحسنھ 

�ور�ي�ن، أل��م يصنعون �دو�ة واملواد الكيمية ال�� تنقطع عن العالم بانقطاع 

  عوض�ا �دو�ة من سائر البلدانمواصال��م فال �
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و�و و�م فارغ �ان �س�ل علينا نحن املصر��ن أن ندرك حقيقة إذا التفتنا إ�� ما يجري 

�� بالدنا ونصنعھ بأيدينا، فنحن �ستورد القمح والدقيق و�الدنا �ستورد القمح 

 -ا أو �انت أنقع لن -ونطحن الدقيق، وإنما نفعل ذلك من ألن زراعة القطن أنفع لنا 

  من زراعة ا��بوب. . . فل�س �� �مر ��ز وال قصور.

�� القرن�ن املاضي�ن، فإن علم الكيمياء ا��ديث  ئيةالكيمياوكذلك �ملان والصناعات 

قد راج �� أور�ا يوم �انت البالد �نجل��ية والبالد الفر�سية ذوات م�شآت تدار ع�� 

 أن تل�� �سيج الصوف والقطن وع�� مصنوعات املعادن و� 
ً
خشاب، فلم يكن معقوال

�ذه املصا�ع وامل�شآت وأن تحل الشر�ات ال�� تدير�ا لتعود إ�� إدار��ا ع�� �دو�ة 

، وإنما �ان املعقول أن ت��ك �ذه الصناعة ألملانيا كما تركت صناعة اتوالكيمائي

طرت أمم �لبان للدنمارك مع وفرة �لبان �� املرا�� �نجل��ية والفر�سية. وما اض

ة إال أتقن��ا كما أتق��ا �ملان أو فوق ائيأور�ا وأمر��ا قط إ�� استخراج مادة كيمي

فالنقص �� ال��بية السياسية �و علة النقص �� استقالل الرأي حيث  إتقان �ملان

  �ان، ولو تجاوز مجال ا��كم والشورى إ�� مجال الرأي و�بتداع.

ذي ضيع ع�� �تلر وأتباعھ �ل ما استكملوه من والنقص �� ال��بية السياسية �و ال

العدة ا��ر�ية، فليكن لنا �� ذلك ع��ة نحن أبناء الشرق امل��ددين ب�ن املذا�ب و�راء. 

 من ا����ات ال�� يقال إ��ا تنوب �� ع�ود الطغيان عن ا��ر�ة 
ً
فال �عدل با��ر�ة بديال

  و�ستقالل.
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  عصرنا ال��يب

   

ور �� تار�خ ��سان �لھ �و عصرنا الذي نحن فيھ، وال سيما �ذا أ��ب العص

  النصف �ول من القرن العشر�ن.

 ��ذه السن�ن �ر�ع�ن أو ا��مس�ن، ألنك واجد ع�� 
ً
لك أن تل�� التار�خ �لھ مكتفيا

اليق�ن مائة ع��ة م�ان �ل ع��ة تلغ��ا من تلك التوار�خ الغابرة، وألنك ع�� يق�ن 

 مضاعفة، �� القوة والك��ة والداللة والوضوح.وأجد�ا أضعا
ً
  فا

 
ً
 �عد عشر، ومائة �عد مائة، بل ألفا

ً
لقد �انت السنون ينق��� �� توار�خ املاض�ن عشرا

�عد ألف �� �عض �حاي�ن، قبل أن يظ�ر للعالم رجل خط�� يضطلع بأعباء حادث 

ر والبصائر بواعث خط��، أو قبل أن تقام دولة و�سقط دولة، وقبل أن تنج�� لألبصا

  القيام ودوا�� السقوط.

أما اليوم فقيام الدول وسقوط�ا من أنباء الصباح واملساء، واختالف الع�� وتقلبات 

املقادير من ذكر�ات العمر الواحد الذي لم يتجاوز الثالث�ن، ومسرح القدر كر�م 

 �� وقت واحد، ف
ً
 عشرا

ً
 أو عشرا

ً
 خمسا

ً
ال يفوتك باملآ��� واملل�يات �عرض�ا خمسا

فصل �نا إال عوضتھ بفصول �ناك، وال تذكر خيال يور��بد وأرستفان وسفو�ل�س 

واس�ايالس وشسكب�� إال تلقيت حولك من ��� الواقع روايات مش�ودة تفوق �ل 

  خيال.

موسولي�� من ب�ت ا��داد، إ�� أزقة جنيف، إ�� مظا�رات ميالن، إ�� دست ا��كم �� 

�� العالم �لھ و�و �� شرفات قصر البندقية يقعقع روما القياصرة، إ�� الصولة ع

بالسالح ف��تجف �قو�اء والضعفاء، و�حمدون هللا ع�� السالمة إذا انق��� ذلك 

  الدعاء �غ�� الن��ان والدماء.

 من محب السالم يلقى بنفسھ أمام القطار ليعوق حركة ا��نود ال�� 
ً
وموسولي�� أيضا

قوم وال يقعد �� حكمھ إال بثمانية مالي�ن من �غزو طرابلس، إ�� مسعر ل��رب ال ي

  ا��راب! وألوف �لوف من صر�� البالد وا��راب!
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 ي�سلل ع�� أبواب التخوم ال يزال يطمع �� ا��ياة بما 
ً
ثم موسولي�� �و �و �عينھ �ار�ا

بقي لھ من سبائك الذ�ب وسلوى الغرام، ثم يفوتھ �ذا املطمع الذليل فإذا �و معلق 

نظار السابلة الشامت�ن، ال �سلم جثتھ �عد املوت من رصاصة انتقام قدميھ أل  من

  و�صفة ازدراء

و�تلر سيد �ملان وصاحب �مر املطاع �� القارة ال�� تطلب الطاعة من جميع 

  القارات. . .

من طفل مدلل، إ�� جندي مخذول، إ�� شر�د ع�� أبواب الصدقة �� العاصمة 

نخ عاصمة البافار��ن، إ�� وارث العرش العر�ق �� النمسو�ة، إ�� حلس ق�وات �� ميو 

برل�ن، وسيد �مة ا��تارة كما قال ب�ن أمم العامل�ن. �لمة فإذا العالم ي�ساءل ماذا 

ير�د؟ و�مسة فإذا �� أج�ر �� �ذان من ال��وق والرعود، وحركة فإذا �كف ع�� 

  ائم �مور.الصدور، وغضبة فإذا املغرب واملشرق يتحدثان بالشرور وعظ

  عاش ليفتح �رض بما رحبت، ومات لتضن عليھ �رض بق�� من ألوف القبور.

و�� روسيا، أين دولة القياصرة ومن �ان م��م يد�� باألب الصغ�� إذا د�� هللا باألب 

  الكب��؟

و�� القسطنطي�ية أين دولة ا��واق�ن ومن �ان م��م يد�� بظل هللا وخليفة رسول 

  هللا؟

  فرس أين عرش ��اسرة؟ و�� أمم الص�ن أين عرش أبناء السماء؟و�� أمة ال

ال �سل عن �ؤالء وسل عن لين�ن وكمال ورضا وشيان، و�ل�م ب�ن طالب منفي وجندي 

  نا��� وثائر مغضوب عليھ.

 حاسر الرأس 
ً
ودع السياسة وا��رب وانظر إ�� ال�سك والز�ادة تر �� ال�ند ناس�ا

  صمدت لل��ال، �� ميادين السياسة وميادين القتال. حا�� القدم ينازل الدولة ال��

ودع ال�سك والز�ادة وانظر إ�� عواطف القلوب وخ��ات النفوس تر العا�ل العظيم 

  الذي يتخ�� عن ملكھ وال يتخ�� عن زوجھ وشر�كة فؤاده وروحھ.
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 ودع �ل �ذا وانظر إ�� الصناعة و�خ��اع تر �بداع الذي ي�سيك �ل إبداع: �اتف ��

أق��� املغرب �سمعھ �� ��ة ع�ن وأنت ع�� عشرات �لوف من �ميال، وطيارة 

  �سابق الشمس فتذرع الشرق والغرب فيما ب�ن ليلة و��ار.

ما من ���ء �� مصارع الدول ومقادير الشعوب، وما من ���ء �� مظا�ر القوة ب�ن 

ال تقال، وما من مظ�ر خادع ومظ�ر ��يح. وما من ���ء �� أفان�ن الدعوة ال�� تقال و 

���ء �� أساليب الغلب بالسياسة أو بالسالح، وما من ���ء �� مواز��ن التقدير 

و�خفاق، وما من ع��ة �� حياة �مم أو �فراد خلت م��ا �ذه  ومقاي�س النجاح

  السنون ا��مسون، أو نقص نصي��ا م��ا عن نص�ب الد�ور متجمعات متالحقات.

  ��يبة أم أشقياء؟أفنحن سعداء ��ذه �ونة ال

إن �انت السعادة وفرة ا��ياة وثروة التجر�ة فنحن سعداء، وإن �انت السعادة خلو 

البال من الع�� و�حداث فنحن ال �غبط السعيد ا��ا��، ألن ا��لو لم يكن قط 

  بالنعيم الذي �عمر النفس و�حمده �حياء.

ذه العوالم الشك حيوات، فالعمر �� �ذا العصر ا��افل الشك أعمار، وا��ياة ب�ن �

 �� العصور �خر�ات ولديھ س�ب 
ً
 �س�بدل بأيامھ �� �ذا العصر أياما

ً
وما تخال أحدا

  مف�وم.

قال قائل وقد كنت أذكر ��ائب عصرنا: �عم و�خيل إ�� أناس مع �ذا أن العصر 

عصر با�ت ال ��ب فيھ، وأن ال��ائب حق ال��ائب قد ذ�بت مع ذا�ب العصور، 

ون ع�� البعد وال ���بون ع�� القرب، وال �علمون أ��م يت��بون إال إذا أل��م ���ب

  أ��م مت��بون! رأواق

وسأل سائل: لكن أل�س ���يب من �ذا العصر أنھ لم يبدع م��مة من الشعر 

كمالحم �قدم�ن، وما �انت طروادة وميادي��ا وأبطال�ا إال حادثة من حوادث �قسام 

  ت بأ�ل الزمان؟�� جوانب ا��وادث ال�� مر 

قلت حذار يا أخانا أن تخطيء �ذه ا��طأة ال�� ي��لق إل��ا نقاد الظوا�ر مغمض�ن!. . . 

لو أن أدباء املالحم الغابرة عاشوا �� عصرنا �ذا ملا �ان شأ��م غ�� شأن �دباء الذين 
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�ع�شون فيھ. ألن �ختالف إنما ي�ون �� النظر إ�� الوقا�ع ال �� ��امة الوقا�ع 

نصي��ا من السعة وال��يج. وحذار يا صاح من �ل رأي �سول لك أن تجرد ا��الئق و 

�دمية �� �عض �جيال من سليق��م ال�� طبعوا عل��ا �� غ�� ذلك ا��يل؛ فإن 

السليقة ال ت�بدل إال كما ي�بدل الناس ب�ن عصر اليقظة وعصر الغفلة وا��مود، 

يقة النفس �دمية واحدة من أقدم فإذا لم يكن العصر عصر غفلة أو جمود فسل

  العصور إ�� أحدث العصور، وال سيما �� مسائل ا��سن والتعب��.

أما أن �قدم�ن نظموا املالحم فيما �و أ�ون من أعاجيب اليوم فإنما نظمو�ا أل��م 

�انوا يتلقون ا��وادث بد�شة ا��يال، وال �ستعظمو��ا مع �ذا ح�� يضفي عل��ا 

 من
ً
  لغموض وال��و�ل.ا القدم ثو�ا

وال كذلك يصنع ا��دثون ح�ن يتلقون ا��وادث الك�� �� ع�د�م املش�ود أو فيما 

غاب ع��م من الع�ود، ألن ا��ادثة الكب��ة تقع بي��م فإذا �� ح�� �� الصفيحة، 

وحديث �� املذياع، وصورة ع�� اللوحة البيضاء، وموضع للتحليل �� كتاب، و�اب 

��ل من ��الت التار�خ، ودرس من دروس الصناعة ��  لل��جمة وسرد الس�� ��

املعامل أو معا�د التدر�ب. فقد شبع م��ا ا��س واس�نفد�ا اللسان، وا��س إذا شبع 

 لم 
ً
 و�عليال

ً
من ���ء لم يرجع بھ إ�� د�شة ا��يال؛ واللسان إذا اس�نفد القول تحليال

  يبق منھ بقية للغموض وال��و�ل.

ش�د حصان طروادة صورة متحركة، وقرأ أبطال �غر�ق  ترى لو �ان (�وم��وس) قد

 أو أصداء ع�� اللوحة البيضاء، 
ً
 مذاعا

ً
 مفصلة، وسمع املساجالت بي��م حديثا

ً
كتبا

وعلم أنھ ال أر�اب �ناك وال أنصاف أر�اب، وأنھ ال ن�تون �� البحر وال ز�وش ع�� م�ن 

  �سمعو��ا منھ كما سمعو�ا؟ أ�ان ينظم �لياذة كما نظم�ا أو �ان الناس -ال��اب 

إن ا��يال �عمل ح�ن ي��ئھ ا��فاء إ�� العمل، وإن املرء ليضفي حلل ا��يال ع�� 

الغانية �� ال��ج امل��وب، ولكنھ ح�ن يرا�ا إ�� جانبھ �� ال��ام، و�نظر إل��ا و�� تأ�ل 

�ل  الطعام، و�ستمع إل��ا و�� تت�لم فتحسن الكالم أو ال تحسن الكالم، يفكر ف��ا

  تفك�� يخطر ع�� البال إال أن ي��ق�ا بأجواء ا��يال.
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ولسنا �ع�� ��ذا أن ا��وادث �� عصرنا لم تبق بقية ��يال الشاعر و�د��ة الفنان، 

ولكننا �ع�� أن النظر�ت�ن تختلفان وأن التخيل �� عصرنا أصعب من التخيل �� تلك 

 ع�� �وم��وس �� أمام طروادة ل
ً
ن يت�سر لھ �ذا ال�سر �� العصور، فما �ان �س��ا

  عصر دنكرك وستالنجراد.

 فال ���ب ل�ا كما �انوا ���بون و�م 
ً
 وف�ما

ً
نحن �شبع من تلك ا��وادث حسا

يتلقو��ا بالد�شة وا��يال، وع�� �ذا قد يم��� السنون الطوال قبل أن نحس ما 

  ��واء.نحن فيھ كما ي�ب�� أن نحسھ، وقبل أن نف�مھ كما ي�ب�� أن نف�مھ بمعزل عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



215 
 

  من و�� املرأة 

   

من أ��ب ما يالحظ ع�� آداب �مم قلة ما نظمھ الشعراء �� رثا ال�ساء، وال سيما 

فع�� ك��ة الغزل �� املرأة نرجع إ�� شعر �قدم�ن وا��دث�ن وإ�� شعر العرب  الزوجات

ل�ساء وغ���م من �مم، فال نرى �� لغة من اللغات إال قصائد معدودات �� رثا ا

فل�س أك�� مما نظمھ الشعراء �� التغزل باملرأة، وال  والزوجات م��ن ع�� ا��صوص

وقد ر�ى شعراء العر�ية �م�ات كرثاء املتن�� ��دتھ  أقل مما نظموه �� ا��زن عل��ا

ورثاء الشر�ف ألمھ، ونظموا العزاء �� أخوات �مراء وقر�با��م، كما نظم املتن�� تلك 

  �� رثاء أخت سيف الدولة، ولم ي�س أن يقول م��ا: القصيدة الالمية

  ولو �ان ال�ساء كمن فقدنا ... لفضلت ال�ساء ع�� الرجال

�أنھ �عتذر من �ذا الشذوذ �� قواعد الرثا بحالة مست�ناة ال يقاس عل��ا، و�� حالة 

  �ذه السيدة ال�� تفضل السادة الرجال!

 حيث يقول:بل وجد �� صدر �سالم من ير�ى امرأتھ معتذر 
ً
  ا

  لوال ا��ياء ل�اج�� استعبار ... ولزرت ق��ك وا��ب�ب يزار

قبل ع�د ابن  -حليلة �انت أو غ�� حليلة  -ولم يظ�ر املع�� ��سا�ي �� رثاء املرأة 

  الرومي الذي قال �� �ستان املغنية:

  �ستان وا حسرتا ع�� ز�ر ... فيك من الل�و بل ع�� ثمر

  يذكر وفا��ا �� ر�عان الشباب:وقال من القصيدة �عي��ا 

  يا غضة السن يا صغ����ا ... أصبحت إحدى املصائب الك��

  ورث�� امرأتھ رثاء ع�� �ول الفجيعة ف��ا فقال:

  عي��َّ ��ا وال ���ا ... جل مصا�ي عن العزاء

  ونظم قصيدة أخرى �� مثل �ذا الرثاء

العاملية، فإن �مر مرتبط ول�س بالع�� �عليل �ذه الظا�رة املتفقة �� جميع �داب 

الزوجة �� العصور القديمة، ثم �� �ذه العصور ا��ديثة. ومما ال اختالف فيھ  بم�انة
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ب�ن �مم أن الزوجة �انت �� اقدم �القنية اململوكة ال�� ال فرق بي��ا و��ن ا��ار�ة 

ا��تمع  الرقيقة، ثم ارتفعت م�ان��ا فظ�رت الزوجة ر�ة الب�ت، ولك��ا لم تزل �� عرف

ش�وة من ش�وات الضرورة ال�� ي��ا إل��ا الرجل �� ساعة ضعفھ أو الساعة ال�� �غلبھ 

ف��ا الطبيعة ا��يوانية، ولم تظ�ر املرأة ال�� �� (شر�كة حياة)، أو سكن للرجال كما 

جاء �� القرآن الكر�م إال �� العصور �خ��ة، وإن �انت ل�ا رائدات سابقات ب�ن �عض 

تقدم من العصور فالشاعر �ان يتغزل �� املرأة وال ي��ل من ذلك ألن  �سر فيما

  الغزل م�سوب إ�� الظرف واللباقة.

و�ان ير�ى أمھ أو جدتھ ألن حب �م�ات وا��دات محسوب من ال�� املشروع الذي ال 

  ضعف فيھ.

 عليھو�ان ير�ى أم�ات �مراء وقر�با��م، ألن عزاء �مراء واجب من واجبات املفروضة 

ولكنھ لم يكن ير�ى الزوجة املتوفاة، أل��ا ���ء يخصھ وال يف�م مع�� الفجيعة فيھ 

عند أبناء عصره إال ع�� مع�� الضعف الذي ال يجمل بالرجال، وكيف �ان يجمل ��م 

  أن ينفجعوا ع�� الزوجة املفقودة، وقد �انت ز�ارة ق���ا مما يحتاج إ�� اعتذار؟

� م��ل ألخالق�ا �جتماعية سواء �عمد�ا الشعراء أو وال شك أن آداب �مم �� خ�

  لم يتعمدو�ا

أن الزوجة  -أو �دب املصري  -فمن الظوا�ر ا��ديثة ال�� ���ل �� �دب العر�ي 

 صادق املدلول، ألننا 
ً
 بليغا

ً
 وا��ا

ً
(شر�كة ا��ياة) تمثلت �� شعرنا العصري تمثال

� رثاء الزوجة الفقيدة، وكال�ما لم يكن قرأنا �� سنوات متقار�ات ديوان�ن �امل�ن �

ظ�وره باملف�وم قبل �ذا ا��يل، ألن وجود شاعر�ن اثن�ن يفيان لذكرى فقيد��ما ال 

 عند الكث��ين 
ً
 مقدرا

ً
يكفي إلظ�ار ديوان�ن �� �ذا املع��، ما لم يكن �ذا املع�� م��وظا

  من أبناء ا��يل الذي ي�شان فيھ

ز�ن الذي نظمھ الشاعر املطبوع �ستاذ عز�ز أباظة بك قرأنا باألمس ذلك الديوان ا��

  .وسماه (�نات ا��ائرة)، ألنھ أقوى من أن �س�� بالدموع
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 آخر �� �ذا املع�� للشاعر �مل�� �ستاذ عبد الرحمن صد�� 
ً
وقرأنا �ذه �يام ديوانا

 فاض بھ حزنھ ع�� فقيدتھ ا
ً
لعز�زة، فخرج سماه (من و�� املرأة)، ألنھ لم يكن إال وحيا

 �أنھ ال يحتاج إ�� ناظم، وجاء فيھ بقصائد ومقطوعات س�بقى �� 
ً
�� جملتھ منظوما

  عداد الشعر ا��الد، سواء منھ ما نظم �� �ذا املوضوع أو غ�� �ذا املوضوع

و�دل ع�� أن ظا�رة الزوجة شر�كة ا��ياة �� الباعث ع�� نظم �ذين الديوان�ن أ��ما 

جمع بي��ما صفة �عز�ا غ�� صفة املشاركة �� ا��ياة، فال يقال قد نظما �� زوجت�ن ال ت

 عن �سرة، 
ً
إن القرابة �� باعث الرثاء، ألن إحدى الزوجت�ن أجن�ية عن البلد فضال

وال يقال �� الذر�ة �� علة �عزاز، ألن إحدى الزوج�ن لم �عقب ذر�ة �عد�ا، وال يقال 

ا��ب العاطفي قد يوجد وال يوجد معھ إن ا��ب العاطفي �و مصدر �ذا الو��، ألن 

التفا�م �� �ف�ار وال التعاون ع�� أعباء �سرة وشواغل النفوس، ولك��ا املشاركة �� 

ا��ياة وحد�ا �� ال�� يرجع إل��ا �يحاء ��ذين الديوان�ن، ح�ن ف�م العصر �لھ مع�� 

  الزوجية ال�� تقوم ع�� �ذه املشاركة ب�ن حياة إ�ساني�ن

�� ال�� يقول �ستاذ صد��  -حياة �ديب ع�� التخصيص  -شر�كة ا��ياة  والزوجة

  �� وصف�ا:

  وكنت الغ�� من مش�ل �عد مش�ل ... وعقدات نفس �ستديم قالق��

  مشا�ل ش��: حاجة النفس لل�وى ... وحاجة ذي حس، وحاجة عاقل

  جمعت �� الدنيا فأغن�ت ُمعدمي ... وأمتعت محرومي وز��ت عاط��

  ل �� ذكر�ا��ا من قصيدة أخرى:أو يقو 

  وخ�� رفيق أنت �� �ل رحلة ... وخ�� سم�� ل��ديث ينضد

  إن الطبيعة معبد -ونجلس �� حضن الطبيعة صمتنا ... مناجا��ا 

 ... �أْن ل�س غ�� الكتب �� الع�ش مقصد
ً
  ونجلس لألشعار ندرس�ا. معا

قر���ا طول الشغل بالدراسة وقد ت�ون شر�كة حياة وال ي�ون قوام املشاركة بي��ا و��ن 

  واملطالعة، كما قال �ستاذ عز�ز �� قصيدتھ الدالية �� يوم ميالده:

  أقول والقلب �� أضالعھ شرق ... بالدمع: ال عدت �� يا يوم ميالدي
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  نزلت �ي ودخيل ا��زن �عصف �ي ... وفادح البث ما ينفك معتادي

 يفيض ع�� 
ً
  زو�� وأوالديوكنت تحمل �� والشمل مجتمع ... أ�سا

  فانظر تر الدار قد �يضت جوان��ا ... وانظر تجد أ�ل�ا أشباح أجساد

  فقد��ا خلة للنفس �افية ... ت�اد �غ�� غناء املاء والزاد

  ومرئال أحد �من الكر�م ... إذا �عاور�ي بالب�� حسادي

  تحنو ع�� وترعا�ي وت�سط �� ... �� غمرة الرأي رأي النا�� ال�ادي

ة الزوجية ال�� �ش��ك ف��ا حياتان بالرأي والعطف، وت�اد �غ�� غناء املاء و�ذه �� صف

 ال �ستقل فيھ الزوج بذكرى والدة لھ ال 
ً
 مش���ا

ً
والزاد، بل ت�اد تجعل يوم امليالد يوما

  ترتبط بذكرى الزواج

�ذه ا��ياة أ��و�ة �عاجيب، و�� أ��ب ما ت�ون �� مألوفا��ا الشا�عة �ل صباح 

ن تلك ال��ائب أ��ا لم تجود بخ�� ال شر فيھ وال تص�ب �شر يخلو �ل ومساء، وم

ا��لو من ا����. ول�س عزاء ��سان ع�� شطر نفسھ وصنو حياتھ بال�س��، ولكنھ 

ع�� �ل حال من العزاء الن�يل للشاعر�ن الفاضل�ن أن مصا��ما قد أغ�� �دب العر�ي 

 ��ذه الذخ��ة النف�سة، و��ل للمجتمع املصري 
ً
�ذه الظا�رة الكر�مة ال�� تق��ن أبدا

  بال��ذيب و�تقاء.
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  السلفية واملستقبلية 

   

ع�� �ديب الفاضل �ستاذ ا��و�� بالرد ع�� اللغط الذي يلوكھ باسم التجديد ذلك 

ال�اتب الذي يكتب ليحقد، و�حقد ليكتب، و�دين باملذا�ب ل��بح م��ا وال يت�لف ل�ا 

  �� املال.�لفة �� العمل أو 

ف�و �ش��ي �رض، و�تجر ب��بية ا��ناز�ر، و���ر العمال و�ت�لم عن �ش��اكية ال�� 

و�و �ع�ش من التقت�� ع�شة القرون الوسطى  تحرم امللك وتحارب سلطان رأس املال

  �� �حياء العتيقة و�ت�لم عن التجديد واملع�شة العصر�ة.

اه يذكرنا بخالئق البدو املغول �� ال��اري و�و ين�� ا��ضارة �سيو�ة وإنھ لفي طواي

  الس�ب��ية.

غط الذي ال يف�مھ، قولھ الذي ردَّ لألستاذ ا��و�� و�و: لومن لغطھ بالتجديد ذلك ال

(التفت إ�� عبارة قال�ا �ستاذ العقاد �شأن �ش��اكي�ن �� مصر ل�ا مناسبة �نا. إذ 

د حسب عل��م �ذه الدعوة �� �م يدعون ع�� غ�� ما يجب إ�� اللغة العامية؛ وق

فاتحة رذائل�م، ألنھ �و �ع�� بفضيلة اللغة الفص��؛ و�ؤلف عن خالد بن الوليد أو 

حسان بن ثابت، ولكنھ غفل عن التفس�� ل�ذه �جتماعية و�� أن �ش��اكي�ن 

 
ً
شعبيون يمتازون بالروح الشع�� و�عملون لت�و�نھ، و�م ل�ذا الس�ب أيضا

سلفي�ن. . . �� ح�ن أنھ �و سلفي الذ�ن �� لغتھ وأسلو�ھ وتفك��ه مستقبليون ول�سوا 

  وسلوكھ. . .)

  و�ذا كالم عن السلفية واملستقبلية ببغاوي العبارة ال �عقل قائلھ ما يقول:

ألن الكتابة �� املوضوعات التار�خية ل�ست �� مقياس السلفية أو املستقبلية وإال �ان 

تبوا ولن يكتبوا �� غ�� العصور السالفة و�� غ�� املؤرخون �ل�م سلفي�ن أل��م ما ك

املا��� البعيد أو القر�ب، وإنما املقياس ال��يح �و طر�قة الكتابة �� املوضوعات 

 ولو كتب 
ً
التار�خية و�بطال التار�خي�ن، و��ذا املقياس يحسب ��سان سلفيا رجعيا

ھ بروح ا���ل القديم عن املستقبل الذي يأ�ي �عد مئات السن�ن، إذ �و قد يكتب عن
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والعص�ية الرجعية، و�� العص�ية ال�� عششت �� دماغ ذلك ال�اتب الببغاوي فال 

  موضوع قديم وال حديث. ي�سا�ا ��

  ومن أصدق املقاي�س للمستقبلية �يمان با��ر�ة الفردية والتبعة ال��صية.

 �� جميع فل�س �� التار�خ ��سا�ي �لھ مقياس أصدق وال أو�� وال أك�� اطراد
ً
ا

�حوال من مقياس حر�ة الفرد ب�ن أمة وأمة، و��ن زمان وزمان، و��ن خليقة وخليقة، 

  و��ن تفك�� وتفك��.

فإذا قابلت ب�ن عصر�ن اثن�ن فأرقا�ما وال ر�ب �و العصر الذي �عظم فيھ نص�ب 

  الفرد من ا��ر�ة والتبعة ال��صية.

ال�� تدين بالنظم القائمة ع�� تقر�ر  وإذا قابلت ب�ن أمت�ن �� عصر واحد وال ر�ب ��

  حر�ة الفرد وتحميلھ التبعة �� الساسة و�خالق.

 مقياس الفارق ب�ن العالم وا��ا�ل والرفيع والوضيع 
ً
و�ذا الفارق ا��اسم �و أيضا

  والرجل والطفل والرئ�س واملرؤوس و�ل فاضل و�ل مفضول.

ة الفردية وال ندين بمذا�ب ول�ذا كنا نحن مستقبلي�ن ألننا ندين بمذا�ب ا��ر�

 لب�� ��سان. وقد حار�نا الفاشية 
ً
الفاشية والشيوعية، وال نرى �� واحدة م��ا خ��ا

والناز�ة �� الوقت الذي �ان فيھ الببغاوات من أمثال ذلك ال�اتب يطبلون ل�ا 

و�زمرون، و���دون ألبطال�ا و�ركعون، وعشنا وعاش الناس ح�� رأوا ورأينا مصداق 

نذرنا بھ وأكدنا وقررناه. وس��ى عن قر�ب مصداق ما أنذرنا بھ وأكدناه وقررناه �� ما أ

أمر الشيوعية املاركسية ع�� ا��صوص، أل��ا �� املذ�ب الذي نحن ع�� يق�ن من 

سوء مص��ه وسوء وقعھ وسوء ف�مھ ب�ن أدعيائھ، ل�س �و �ش��اكية �� صور��ا 

لببغاوي �� ال�سمية و�و يتعمد أو ال يتعمد ا��رة امل�ذبة كما �غالط ذلك ال�اتب ا

  التغليظ والتخليط

وقد بدرت البوادر ال�� ال خفاء ��ا فعلم الشرقيون والغر�يون أن سياسة بطرس 

�� ال�� ي��نم ��ا الببغاوات �� �ذا البلد و�� غ��ه من  -ال سياسة املستقبل  -�ك�� 
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وع إ�� القديم �� �ل مسألة من مسائل البلدان، وس��ون املز�د واملز�د من دالئل الرج

  ا��الف ب�ن السلفي�ن واملستقبلي�ن.

و�� مقاي�س املستقبل ال�� ال تخطئ وال تكذب �� الداللة ع�� الوج�ة التار�خية العامة 

 مقياس التعاون ب�ن الدول، أو التعاون ب�ن الطبقات، أو التعاون ب�ن �فراد، فإن �ذا

السياسة الدولية من الزمن القديم إ�� الزمن ا��ديث، التعاون م��وظ ا��طوات �� 

و�و كذلك م��وظ ا��طوات �� املعامالت ال�� �شيع ب�ن أبناء الوطن الواحد، 

  وسي�ون لھ الشأن �ك�� �� عالج مشكالت �جتماع و�قتصاد ع�� توا�� السن�ن

ملذا�ب الرجعية �عت�� الشيوعية من ا -�عد مقياس ا��ر�ة الفردية  - و��ذا املقياس 

ال�� ترجع بنا إ�� سيادة الطبقة الواحدة وإن �انت تزعم أ��ا طبقة وحيدة وأ��ا �� 

طبقة الصناع و�جراء. فسيادة الطبقة الواحدة أقدم الصور �جتماعية ال�� عرف�ا 

  الناس، والشيوعية ال �غ�� �� �مر غ�� عنوان الطبقة. . . إن �� ما تدعيھ.

ل ذلك ال�اتب الببغاوي إن الشيوعي�ن (يفضلون اللغة العامية وا��ف ال��ف قو 

  ل��م شعبيون مستقبليون).

ومص�بة الدنيا أن تحشو �ذه الببغاوات أفوا��ا بما �سميھ تفس�� الظوا�ر 

  �جتماعية و�� ال تفسر تحت آفا��ا ما �سمعھ باآلذان وتبصر بالعيون 

غة الشعب�ن وال من يحبون ا���� فاللغة العامية لغة ا���ل وا���الء ول�ست بل

  للشعوب.

ألن الغ�� ا��ا�ل يت�لم اللغة العامية وال يقرأ اللغة الفص�� وال يمتاز بف�م�ا ع�� 

  الفقراء.

وألن الفق�� املتعلم يف�م الفص�� و�كت��ا، كما يف�م�ا سائر املتعلم�ن من العلية أو 

  السواد.

 �م أولئك الذين يفرضون ع
ً
ليھ ا���ل ضر�ة الزب وال يحسبونھ فأعداء الشعب حقا

 من حضيض ا���ل إ�� طبقة املعرفة والثقافة.
ً
  �� يوم من �يام صاعدا
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 �م الذين يفتحون لھ أبواب املزايا العالية و�سوون ب�نھ و��ن 
ً
وأصدقاء الشعب حقا

  القادر�ن ع�� التعلم واملت�لم�ن بلغة املتعلم�ن.

ل�ست مسألة شعبي�ن  -تفسر الظوا�ر �جتماعية  أي��ا الببغاوات ال�� -واملسألة �نا 

  وطبقات وأجور رؤوس أموال كما ��ذي �ارل ماركمس وأتباعھ املفتونون.

وإنما �� مسألة الفارق السرمدي ب�ن املع�شة اليومية و��ن ا��ياة ��سانية الباقية 

  ع�� اختالف �مم و�عاقب العصور.

باقية فال مناص لھ من �عب�� غ�� �عب�� السوق ف�ل ما �و من باب القيم ��سانية ال

 �� �ذه الساعة ع�� 
ً
والب�ت و�لمات ال�سلية و�ستلقاء، ولو أج��نا الناس جميعا

  الكالم بالعامية دون غ���ا ملا استطاعوا أن يتجنبوا اللغة ا��اصة.

واملصط��ات ا��اصة وال��اكيب ا��اصة سنة واحدة ح�ن يكتبون �� الطب أو 

 عل��م أشد العسر أن يكتبوا الر�اض
ً
ة العليا أو الكيمياء أو القانون، ول�ان عس��ا

 كمذ�ب �انت أو مذ�ب مل��وزو أو قصيدة كقصائد املتن�� و���ون 
ً
بالعامية مذ�با

  وشكسب��.

فإذا �انت اللغة ا��اصة الزمة للمتعلم ع�� �ل حال الس�يفاء علم الطب أو علوم 

اذا تحرم عليھ الس�يفاء علوم �دب والقدرة ع�� التعب�� الر�اضة أو علوم القانون فلم

الذي ال يتجاوز حدود اليوم و�صاحب �مم ��سانية عدة أجيال؟ ومن قال إن 

��سان �ستخدم لغة واحدة ح�ن �ساوم ع�� بطيخة أو ح�ن �غسل القدور و�خرط 

نبل الفداء �� امللوخية، وح�ن يت�لم عن غبطة النفس بالر�يع وسمو �مل با��ب و 

  س�يل العليا؟

ما �ذا الولع بال�سفل و�ذا �ن�ار ل�ل ارتفاع؟ ما �ذا التمرغ �� �ل وضيع و�ذا 

  وضيع و�ذا ا��َرد الذي ال يطاق ع�� �ل شر�ف رفيع؟

فاللغات الفص�� لم تحفظ ح�� يوم ألن �غنياء وأ��اب رؤوس �موال يت�لمو��ا �� 

ليوم أل��ا مز�ة طبقة من الطبقات �جتماعية أو الب�ت والسوق، ولم تحفظ ح�� ا

 ما �انوا من أضعف 
ً
مز�ة �غنياء القادر�ن ع�� التعليم، فإن أغ�� �غنياء كث��ا
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 ما �انوا من الفقراء واملعدم�ن. وإنما اختلفُت 
ً
املع��ين، وأف�� الف��اء كث��ا

لسوق وحياة املعرفة الل��تان ع�� مدى الزمن بضرورة �ختالف ب�ن حياة الب�ت وا

ول�س إال ا��قد ع�� �ل شر�ف  وال��ذيب ال�� تتجاوز حاجة اليوم إ�� حاجة �جيال

  رفيع �سول للببغاوات أن يحار�وا اللغة الفص�� باسم الشعبية والشعبية م��م براء.

واملرجع �عد إ�� الذوق والشعور وخصب ا��يال، و�� مل�ات حرم��ا الشيوعية وذوو�ا 

ماركس إ�� أذنابھ الذين ال يفق�ون ما يقول، ولو فق�وه ملا عظم شأ��م ب�ن من �ارل 

  شئون النفوس والعقول.
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  الصوت وال��صية

   

بحث أ��اب املوسيقى �� الصوت ��سا�ي من نواحيھ الفنية فقالوا فيھ �ل ما 

 من ناحية فيھ جديرة بالدراس
ً
ة الطو�لة، �عي��م أن يقولوه، ولك�� ال أظ��م وفوه بحثا

أل��ا تق��� بنا إ�� استطالع أسرار النفس وتركيب ال��صية ��سانية، و�ع�� ��ا 

  ناحية العالقة ب�ن �صوات وال��صيات

 يناسب ما رأيتھ من مالمحھ 
ً
 معينا

ً
 �� الطر�ق فتتوقع أن �سمع لھ صوتا

ً
تلقى إ�سانا

 ال يلفتك ال��صية، ثم يت�لم ف�سمع منھ ذلك الصوت الذي توقعتھ، أو �
ً
سمع صوتا

  إ�� غرابة �� التوفيق ب�ن ما رأيت وما سمعت

 آخر فيت�لم، فإذا أنت قد فوجئت بصوت ال ت�تظره، وال يبدو لك أنھ 
ً
وتلقى إ�سانا

يناسب تلك ال��صية �� جملة مظا�ر�ا، وال يرجع �مر إ�� القوة والضعف أو 

 كما توقعتھ
ً
، ولكنھ من معدن غ�� معدن �رتفاع وال�بوط، فقد ي�ون الصوت قو�ا

  ال��صية ال�� وزن��ا بالع�ن والبد��ة وا��يال

 �عد ان�شار الصور املتحركة الناطقة وظ�ور 
ً
 وا��ا

ً
برزت �ذه املسألة عندي بروزا

الساسة والعظماء ف��ا متحدث�ن أو خطباء أو م�شدين، ولم يلفت�� �مر من جانب 

 لوقع الصوت املمثل�ن واملمثالت، ألن الذين يختارو�
ً
�م �عتمدون اختيار�م وفاقا

واملنظر �� نفوس املشا�دين، وإنما لفت�� من جانب الوزراء والقواد والرؤساء، ألن 

  أصوا��م �عيدة من توفيقات ذلك �ختيار املقصود

 ع��م، ثم 
ً
 ل�م، وعرفت أخبارا

ً
فمن �صوات ال�� قرأت عن أ��ا��ا ورأيت صورا

بة ف��ا، سمعت صوت فرن�لن روزفلت رئ�س الواليات سمع��م فلم أشعر بالغرا

املتحدة السابق و�و يخطب �� ال��ملان و�تحدث إ�� ال��في�ن، فلم يكن �� حديثھ وال 

�� خطابتھ يخالف ما توقعت من صفة الصوت وال من ن��تھ وإيقاعھ، بل خيل إ�� أن 

  صوت روزفلت ال يمكن أن ي�ون إال ع�� �ذه الصفة و�ذا �يقاع
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أما �صوات ال�� استغر�ت أن ت�ون أل��ا��ا، فم��ا صوت شرشل وصوت مصطفى 

كمال، ول�س ذلك لضعف ف��ما أو مناقضة لصفات الرجل�ن الرفيعة، ولكن أل��ا من 

ال يطابق ما ير�سم �� نفسك من صورة ال��صية كما تتخيل�ا وأنت �سمع�ا.  معدن

ل���ء الوحيد الذي �ستغر�ھ من و�ز�د داللة �ذه املالحظة أن الصوت ل�س �و ا

��صية بطل ال��ك أو بطل �نجل��؛ فإن عز�مة شرشل ا��ديدية ت��اءى لك �أ��ا �� 

قناع وراء مالمحھ املمزوجة بمالمح الطفولة والوداعة، وت��اءى لك طبا�ع مصطفى 

التھ. كمال الغالبة و�أ��ا ت��دد �� اتخاذ تلك املعارف الوج�ية ال�� تطل م��ا �� �عض حا

 
ً
 واتفاقا

ً
فإذا أردنا أن نقول أن العالقة ب�ن الصوت وال��صية ال تختلف عرضا

وجدنا الشوا�د ع�� ذلك ماثلة �� أحوال �تفاق وأحوال �ختالف ب�ن �صوات 

  وال��صيات

ومن ا��قق أن قوة الصوت أو ضعفھ ال ترتبطان با��نجرة وحد�ا، أو بأج�زة 

تنفس ب�ن ا��لق والرئت�ن. فإن �ذه �ج�زة ا��لية قد الصوت ا��لية �� مجاري ال

 يروع السامع 
ً
 قو�ا

ً
ت�ون ع�� ضعف ظا�ر من الوج�ة ال��ية، ولك��ا �عطيك صوتا

و�نقل عن (��صية) صورة تنم ع�� القوة والتأث��. وال شك أن مئات ب�ن ال�ساء ا�� 

 من مئات ب�ن الرجال. ولكنك �سمع �ؤالء الرجا
ً
ل وأولئك ال�ساء، فال حنجرة وصدرا

تخطئ الفارق ب�ن قوة �صوات �نا وقوة �صوات �ناك. ولعلك ال تخطئ �ستدالل 

ع�� القوة من صوت املرأة نفسھ إذا �انت ع�� نص�ب من قوة ال��صية وصدق 

العز�مة. مما يو�� إلينا أن الرخامة ال تحرم الصوت مز�ة التعب�� عن الصفات 

  خامة ع�� أصوات ال�ساءال��صية، حيث �غلب الر 

 من �صوات 
ً
وعندك أناس تنطمس ف��م معالم ال��صية، فال �ستغرب ل�م صوتا

 ما �ان، ولكنك ال تحس أمامك ��صية وا��ة املعالم إال قرن��ا بصوت تتوقعھ 
ً
�ائنا

 آخر غ�� الصوت الذي فيما بدر إليك. ودع عنك داللة 
ً
واستغر�ت أن �سمع ل�ا صوتا

�ذيب وال��بية، فإن �ذا قد يرتبط بأداء املعا�ي وانتقاء ال�لمات وصقل الصوت ع�� ال�

ا��ارج والعبارات، ولكنك إذا أغض�ت النظر عن �ذه العوارض ال�� تكسب بالتعليم 
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بقيت للصوت صفة أصيلة تنم ع�� العقل وال �س�ل أن تختلط ف��ا أصوات العارف�ن 

  ��ان�نوأصوات ا���الء، أو أصوات العقالء وأصوات ا

واملسألة فيما أراه قابلة للتعميم �� أوسع نطاق، فإن ارتباط الصوت با��صائص 

البدنية وا��لقية �عم سائر �حياء وال ينحصر �� ��سان وحده، بل ر�ما تجاوزنا 

  �ائن من ال�ائنات لھ صوت معروف ومع�ود �حياء إ�� �ل

سمعت مواء ال�رة من ا��روف؟ ما قولك مثال إذا سمعت زئ�� �سد من ��صان؟ أو 

  أو سمعت عواء الذئب من الثعبان؟

 للزئ�� الذي عرفناه وع�دناه، غ�� أننا إذا 
ً
ل�س من الالزم أن ي�ون صوت �سد مطابقا

سمعنا الزئ�� من ا��صان وسمعنا الص�يل من �سد شعرنا بالغرابة وال مراء، وشعرنا 

� ت��يح، و�بدو لنا أننا �شعر ��ذا ب�ن الصوت�ن وا��يوان�ن باختالف يحتاج إ�

�ستغراب وإن سمعنا الصوت�ن ألول مرة بمعزل عن أثر العادة وطول التمي�� ب�ن 

  مصدر الزئ�� ومصدر الص�يل

وملاذا مثال لم تو�ب ملكة التغر�د إال للمخلوقات ال�� تط�� �� ال�واء؟ وملاذا �انت �ذه 

 ع�� الطيو 
ً
ر الصغ��ة الود�عة دون الطيور الكب��ة امللكة �� تلك ا��لوقات وقفا

ال�اسرة؟ وملاذا �ذا �ختالف ب�ن ال�سور والبالبل، أو ب�ن الصقور والقماري، أو ب�ن 

  العقبان والعصاف��؟

إن ا��الئق ال�� تم��� ع�� �رض �ع�� عن خوا���ا ببعض �صوات املع�ودة، ولك��ا 

سور والصقور والعقبان تدلك ال تحسب من قبيل التغر�د والغناء، وكذلك ال�

بأصوا��ا ع�� رضا�ا وغض��ا وع�� مناجا��ا وندا��ا، وتقصر عن تمثيل تلك �صوات 

�� أ�غام �أ�غام الطيور ال�� تحسن الصف�� وال�ديل. ف�ناك ارتباط وثيق إذن ب�ن 

ت�و�ن ا��سم �لھ وت�و�ن ا��لق �� صميمھ، و��ن طبيعة الصوت وقدرتھ ع�� ترجمة 

 من املع�� أن �غ�� البلبل (ال��ص
ً
 وال خلوا

ً
ية) ملن يص�� إليھ. ول�س اتفاقا

 بالقدرة 
ً
والعصفور، وال �غ�� �سد والثعلب، وإن ي�ون التغر�د ع�� العموم مرتبطا

 من ا��صائص املتفرقة 
ً
ع�� الط��ان، فإن الصون �نا ترجمان صادق ي��ص لنا كث��ا
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لب�ية وطبيعة ال��صية �� أوسع حدود�ا، ال�� تتغلغل �� طبيعة الب�ئة وطبيعة ا

وتل�منا املعا�ي ال�� يمكن أن �ستخرج�ا من تحقيق العالقة ب�ن أصوات الناس ومعالم 

 �� عالم النفس وأسرار �خالق، وت���� لنا فراسة 
ً
 موفقا

ً
ال��صيات، فتفتح لنا فتحا

  جديدة تتم ع�� السر�رة بالسماع

ث �� �ذا املوضوع أننا كما قدمنا نر�ط ب�ن الصوت ومن �صول ال�� �عتمد عل��ا البح

 يناس��ا و�ع�� ع��ا، وإن اتفاق
ً
 وال��صية ونتوقع من �ل ��صية معروفة صوتا

الصوت�ن ب�ن �دمي�ن أندر من اتفاق الوج��ن، و�و خالف املشا�د ب�ن �حياء الدنيا 

و املئات، ومع�� ذلك أن ال�� ت�اد ت�شابھ �� أصوا��ا وال �شذ م��ا واحد �� العشرات أ

املسألة أقرب إ�� العالقة النفسية أو العالقة املعنو�ة م��ا إ�� العالقة ا��سدية، ألن 

، موجود ب�ن �حياء �خرى، فلو �ان 
ً
�ختالف ا��سدي قوة وضعفا و��ة ومرضا

�و املرجع �� اختالف الصوت ل�ان التفاوت �� الص�يل ب�ن مئات ا��يل �التفاوت �� 

غمة الصوت وإيقاعھ ب�ن مئات �دمي�ن، وإنما يقع �ذا التفاوت البعيد ب�ن �

ال��صيات �دمية من جانب الفوارق العقلية والنفسية وفوارق املل�ات و�خالق، 

 أن �عقد الصلة ب�ن 
ً
فإذا استطاع باحث من علماء الصوت وعلماء النفس معا

ترجم ��سان لآلذان، فضال مقومات ال��صية ومقومات الصوت ��سا�ي، فقد 

  عن ترجمتھ أو تفس��ه للبدائھ و�ذ�ان

و�ذه دائرة من دوائر البحث الف�� أو العل�� ت�سع ملن �شاء من املعني�ن باألصوات أو 

 �سمع أصوا��م و�ستغرب �عض�ا أو 
ً
با��قائق النفسية، فل�س منا إال من يقابل أناسا

�� ال غرابة ف��ا، فإذا شغل نفسھ قليال بتفس�� يمر بھ �عض�ا �خر مرور املألوفات ال

أسباب املوافقة وا��الفة ب�ن ال��صيات وأصوا��ا، فال شك أنھ م�تد إ�� ��� يفيده 

�� �ذا الباب، وإذا تجمعت �ذه املالحظات وحسن التعقيب عل��ا و�ستخالص م��ا، 

 عن الع
ً
 ��يحا

ً
القة ب�ن الصوت فقد تتقرر ��ا �عض القواعد ال�� تقيم لنا علما

��سا�ي وال��صية ��سانية، و��سر لنا البحث �� �ذا الصدد أننا �ع�ش �� عصر 

املذياع والصور املتحركة، و�ستطيع أن نمتحن الفراسة �سماع الصوت دون رؤ�ة 
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ال��صية أو بتغي�� �صوات وال��صيات با��يل الفنية املعروفة، ول�س �� 

  ما �و أحق بالعناية من �ذا املبحث الطر�ف املباحث النف��� أو املوسيقية
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  دفاع بليغ

   

عرف �ستاذ صاحب (الرسالة) ما �عنيھ بالبالغة �عر�فا بليغا ح�ن قال �� كتابھ 

ا��ديد الذي جمع مقاالتھ �� الدفاع عن البالغة: (إ��ا �� البالغة ال�� ال تفصل ب�ن ال 

وال ب�ن املوضوع والش�ل، إذ الكالم �ائن ��، عقل والذوق، وال ب�ن الفكرة وال�لمة، 

روحھ املع�� وجسمھ اللفظ، فإذا فصلت بي��ما أصبح الروح نفسا ال يتمثل وا��سم 

  جمادا ال يحس)

ول�س ��ذا التعر�ف من ض�� �� معناه ألنھ بليغ، ول�س بھ من تقص�� �� �فادة ألنھ 

ھ أدى �ذا الغرض �� �سق جميل، ول�س بھ من نقص، ألنھ زاد ع�� الغرض منھ إن

سا�غ و�يان رائق. فما ذنب البالغة إذن عند من ينكرو��ا، ألنھ كما يزعمون يدينون 

  بمنفعة الكالم، وال يدينون بالزخرف املضاف إليھ؟

إن جماعة (النفعي�ن) �� مذا�ب البالغة العصر�ة يدعون أن العصر عصر سرعة، 

زمن الذي تمتطي فيھ �بل وا��يل، فمن وأن الزمن الذي تمتطي فيھ السيارة غ�� ال

أجل �ذا ي�ب�� أن ي�ون لھ كالم غ�� كالم �قدم�ن، و�الغة ال تجري ع�� أسلوب 

  البالغة قبل ألف عام

و�ذا قول ��يح �� �ل ���ء إال �� الن�يجة ال�� ���بونھ إل��ا ��با و�و �اره شديد 

ھ لم �علمنا ش�ئا إن لم نتعلم منھ الت��م و�لتواء. فإن عصر السيارة الذي �عرفونھ ب

أن الفائدة ال �غ�� عن ا��مال، ألنھ ال يصنع السيارة للسرعة وكفى، وال يصنع�ا 

للراحة دون غ���ا، وال يصنع�ا للمتانة ثم ال يبا�� بما عدا�ا، بل يصنع�ا أول ما 

داة. وما يصنع�ا ��مال املنظر وأناقة الصورة و�فتتان �� النموذج ولطف ا��ركة و� 

من معمل �� �رض يزاحم غ��ه �� سوق السيارات إال جعل الز�نة مقدمة ع�� الغرض 

املفيد كما �سمونھ، و�و غرض السرعة �� �نتقال أو الراحة ال�� �ستمتع ��ا 

املنتقلون. وال ت��ل املصا�ع إ�� ال��ام املنفعة دون غ���ا إال �� أحط السيارات وأقر��ا 

�� السيارات ال�� �عدو��ا لنقل ا���ارة وال��اب، أو نقل البضاعة ع�� إ�� �بتذال، و 
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أحسن احتمال، وإ��ا مع ذلك لت�تقل إ�� ا��وذي �نيق ف��ي��ا ببعض �صباغ 

ذوق �� ا��ياة أرفع من ذوق البالغة العصر�ة والبلغاء  والتعليقات، و�دل بذلك ع��

  العصر��ن

أن الفائدة ل�ست �� �ل ما يتوخاه من الكالم،  فالسيارة، أو عصر السيارة، �علمنا

وأنھ إذا وجب ع�� ��سان و�و ي�تقل من م�ان إ�� م�ان �� عصر السرعة أن يز�د 

ش�ئا ع�� فائدة املركبة املقصودة، فأحرى بھ أن يصنع ذلك و�و يمثل ذوقھ وفكره 

نظر، و�و وشعوره وجملة قدرتھ ع�� التعب��، ألنھ قد ي�تقل �� سيارة شا��ة امل

مضطر إ�� ر�و��ا كما قيل إن املضطر يركب الصعب من �مور، ولكنھ ال يضطر يوما 

  من �يام إ�� إ�مال مزاياه ال�� يتفاضل ��ا املع��ون �� �بانة وا��الء والتأث��

ولقد تحدث أولئك البلغاء العصر�ون عن بالغ��م العصر�ة، فإذا ��م �الذي يتحدث 

�� الناس أن ي�تقلوا �� مركبة غ�� مركبة ا���ر أو مركبة عن السيارة فيعيب ع

ال��اب، ألن الغرض املفيد من صنع املركبات �و �نتقال السر�ع، فما ل�م إذن ال 

يج��ئون عن النماذج الفاخرة ��ذه النماذج املبذولة، و�� أقل �� الثمن وأ�سر �� 

  الت�اليف؟

ان �لھ �� تار�خھ القديم وتار�خھ لو �ان �ذا الكالم معقوال ل�ان تصرف ��س

ا��ديث غ�� معقول، ألنھ ال يكتفي بالفائدة �� مطلب من املطالب وال �� عمل من 

  �عمال، وال يزال ي���� الفائدة �� س�يل ا��مال

وأغلب الظن أن �عر�فات �ؤالء البلغاء العصر��ن للبالغة ال ت�ت�� �� حقيق��ا إال إ�� 

ع�� ما يلفقون من ذلك اللغط الرخيص، و�و أن البالغة �عر�ف واحد يصدق عل��م و 

�� ما �ستطيعونھ وال ���زون عنھ، فما استطاعوه من كالم، ف�و بليغ مقبول، وما 

  ��زوا عنھ ف�و من البالغة السلفية ولو دارت ألفاظھ وعباراتھ ع�� أحدث �راء

وب، ومن وستم��� العصور وراء العصور، وت�تقل الكتابة من أسلوب إ�� أسل

موضوع إ�� موضوع، ولكن العصور �ل�ا عصر واحد �� �ذه ا��قائق ال�� ال تقبل 

  الشك وال تأذن بالتبديل
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و�� (أوال) أن الكالم ا��ميل مطلوب كما يطلب ا��مال �� �ل غرض من أغراض 

  ��سان

و�� (ثانيا) أن ال�شر لن �ستغنوا �� زمن من �زمان عن لغت�ن إحدا�ما تحتاج إ�� 

درس و�عليم، و�خرى تك�سب بالتلق�ن من �فواه، وإحدا�ما تص�� للتعب�� عن 

  ولطائف الذ�ن و�دا�ع ا��يال، و�خرى ال تص�� لغ�� الب�ت والسوق  معا�ي العلوم

و�� (ثالثا) أن ال��اث �د�ي تراث باق يتجاوز عمر ا��يل وا��يل�ن والثالثة أجيال، وما 

ال�� ت�بدل �ل جيل وتختلف من بلد إ�� بلد، و�ستخدم �ان كذلك ال يكتب بالل��ة 

  �غ�� قاعدة وال أصل تتفق عليھ

وم�� �انت �ذه ا��قائق من وراء الشك وا��دل، فالدنيا لن تخلو من لغة خاصة 

ولغة عامة، أو من لغة املفكر�ن وأ��اب القرائح و�ذواق، ولغة ا���الء الذين ال 

وإنھ ألرحم بالناس  ن ف�م�ا إذا خلق�ا ل�م �خرونيخلقون الصور الذ�نية وال يحسنو 

وأكرم ل�م أن يتعلم العامة كيف يف�مون ا��اصة من أن يحرم ع�� ا��اصة أن 

يكتبوا ش�ئا �علو ع�� مدارك العامة. إذ الواقع أننا لو استطعنا أن نكتب العلم 

و��ن ف�م تلك  والفلسفة بلغة السوق والب�ت لم نرفع الصعو�ة ال�� تحول ب�ن ا���الء

 ما �ان أسلوب الكتابة ف��ا
ً
  املوضوعات �ائنا

وأ��ب ال��ب أن يقال أن ��سان يتعلم ليحسن الطبخ والل�س والر�وب، وال يتعلم 

 لف�م�ا 
ً
ليحسن ف�م جالئل �ف�ار ومحاسن القرائح وروا�ع الفنون، بل يخلق مستعدا

  بما تلقاه من ل��ات البيوت و�سواق

قد أن العامة من �عراب �انت تف�م أقوال البلغاء وال تت�لف دراسة و�خطئ من �عت

لف�م�ا والنفاذ إ�� معان��ا؛ فإن الذين ف�موا تلك �قوال البليغة �انوا أناسا يتعلمون 

و�حفظون �مثال و�روون الس�� و�خبار، و�عرفون �نواء والنجوم، وال فرق بي��م 

 أن �ؤالء يتلقون دروس�م مكتو�ة، و�ان أولئك و��ن متعل�� العصور ا��ديثة، إال

يتلقو��ا منطوقة ال تث�ت �� كتاب. أما الذين لم يتعلموا ع�� �ذا النمط، فقد �ان 
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يفو��م ف�م الشعر املس�ل فضال عن الشعر البليغ، ومن أمثلة ذلك تلك �عرابية ال�� 

  قال:المت زوج�ا ع�� مدح الناس وال��فع عن مدح�ا وال�شب�ب ��ا ف

  تمت عبيدة إال من محاس��ا ... فا��سن م��ا بحيث الشمس والقمر

  قل للذي عا��ا من عائب حنق ... أقصر فرأس الذي قد عبت وا���ر

ففرحت ��ذا ال��اء وحس�تھ من أجمل املدح وال�شب�ب، و�كذا يف�م مثل�ا من 

مية ال تنفعھ �سمعھ أحيانا من الزجل الس�ل، و�و ع�� الف�م رديء املزاج، فإن العا

  من زجل، ولو �ان قر�با إ�� �ذ�ان �� ف�م ما ينظم ��ا

ولقد أصاب �ستاذ الز�ات �ل �صابة ح�ن أبطل قول املتحدث�ن عن البالغة 

العصر�ة إ��م يدعون إ�� مذ�ب جديد؛ فقال: (ر�ما يزعم زاعم أن �ذه العامية 

ال و�عث عليھ تطور. فإذا �دبية ترجع إ�� مذ�ب من مذا�ب الكتابة دعت إليھ ح

جاز أن ي�ون �ذا الزاعم، فالغالب �� الظن إنھ ال �علم إذا �ان يجد، أو ال يجد إذا 

�ان �علم. ذلك ألن املذ�ب الكتا�ي والشعري، إما أن ي�ون مرحلة تطور ملذ�ب يتقدم 

  بھ مبتدعوه، وإما أن ي�ون رد فعل ملذ�ب �غلو فيھ متبعوه. . .)

لغاء العصر��ن إ�� اللغة العامية أو إ�� ما �سمونھ باألسلوب ول�س �� دعوة الب

التلغرا�� فكرة �س�� مذ�با أو تطورا ملذ�ب، بل ر�ما �ان التطور الذي حدث �� 

العصور �خ��ة من أسباب سقوط الدعوة والعدول ع��ا إن �انت قائمة قبل ذلك، ألن 

يم �� العصور الغابرة وقفا ع�� العامة يتعلمون �� العصور �خ��ة �عد أن �ان التعل

السراة وذوي �موال، فال حاجة إ�� �سفاف باللغة من أجل العامة كما يزعمون، 

أل��م �� طر�ق املعرفة إن لم تتم ل�م املعرفة جميعا �� �ذه �ونة، وأيا �ان الزمن 

الذي ينق��� قبل شيوع املعارف �دبية ب�ن سواد الناس، فما �علم من أحد من 

أولئك القائم�ن القاعدين باسم أولئك السواد يم��� حافيا اليوم، ألن فقراء العامة 

  يمشون حفاة، و�نق��� زمن قبل أن يتوافر ل�م جميعا ل�س ا��ذاء!

 
ً
فالتطور الذي أشار إليھ �ستاذ الز�ات يرتد ع�� البلغاء العصر��ن، ولن يزال مرتدا

ص�ب العامة من العلم والدراسة قلت اللغة عل��م فيما ي�� من السن�ن، و�لما ازداد ن
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العامية وقل البلغاء العصر�ون وازدادت البالغة ال�� دافع ع��ا صديقنا صاحب 

  الرسالة فأحسن الدفاع

لقد �ان دفاعا جميال، فلم يضره ا��مال ولم يصبھ من ناحية �فادة و�قناع. وقد 

جميل وغ�� مفيد، وإذا ��م دافع أناس عن بالغ��م العصر�ة، فإذا �و دفاع غ�� 

يت�لمون باسم العصر و�م ال يف�مونھ وال يف�مون عصرا من العصور ال�� سبقتھ، 

ألن العصر ا��اضر لم ���لھ السرعة عن طلب ا��مال، بل �و �سرع و�غلو �� سرعة 

  . ليدرك ا��ميل ولو ت�سر لھ املفيد
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  ا��ر�ة والقنبلة الذر�ة

   

  .فع��� أن يبدأ ع�د سلم موفور �من، مكفول ا��ر�ة لذر�ةختمت ا��رب بالقنبلة ا

ولست ضعيف �مل �� بلوغ الغاية من �ذه الطر�ق املر�و�ة، ألن �ستعمار 

و�ستغالل �ما آفة �ذا العصر �� عالقات الدول وعالقات �فراد. والبد أن يتأثر 

 �عد انطالق قوة املادة من خزائ�
ً
�ا ال�� �انت محبوسة ف��ا. �ستعمار و�ستغالل معا

 من 
ً
ف��جو أن ي�ون التغ�� املنظور للتحس�ن ال لل�سوئة، فإن ال�سوئة ال تنفع أحدا

  املستعمر�ن وال املستغل�ن، وف��ا ض�� محقق عل��م أجمع�ن.

ي�شأ �ستعمار من ا��اجة إ�� ا��امات والوقود و�سواق، ومن أجل �ذه املطالب 

سبل املواصالت وتحتل املسائح البعيدة وتجور ع�� سيادة  �سيطر الدول الك��ى ع��

  �مم الضعيفة بما �شاء من املعاذير والتعالت

و��شأ �ستغالل من احت�ار أ��اب �موال الوافرة املوارد الصناعة والوقود، 

  وقدر��م ع�� ����� �يدي العاملة �� صنع أدوات املع�شة بأرخص �جور 

ن النفط والفحم وسائر أنواع الوقود، أو خفت حاج��ا إل��ا، فإذا استغنت الدول ع

وإذا أمكن تحو�ل العناصر بالطاقة ال�ائلة ال�� تنطلق من خزائن الذرات ع�� 

اختالف�ا، وإذا ت�سر اس�بدال �عض املزروعات ببعض املصنوعات، أو ت�سر ا��صول 

��ب �ذا �نقالب ما  ع�� املزروعات بج�د قليل ونفقة أ�ون من نفق��ا اليوم، وإذا

سي��بھ حتما من �غ�� العالقات ب�ن �مم، ف�ل �غلو �� الرجاء إذا قلنا أن �قو�اء 

، ألنھ 
ً
 فش�ئا

ً
�ستغنون يومئذ عن التحكم �� الضعفاء، وإن �ستعمار ينق��� ش�ئا

  عدوان ال تدعو إليھ الضرورة وال �ساوي ما فيھ من عنت وما يدور حولھ من نزاع؟

رجو أن يبطل �ستغالل إذا أمكنت إدارة املصا�ع �غ�� ا��اجة إ�� رؤوس كذلك ن

�موال الكب��ة، أو �غ�� �عتماد ع�� شر�ات �حت�ار و�غتصاب. فال حاجة إذن إ�� 

إر�اق العمال �� استخراج الثمرات واملصنوعات، وال حاجة بالعمال أنفس�م إ�� 

ة لتحصيل أسباب املع�شة الرخية، فقد العناء الشديد الستحقاق �جور ال�افي
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بأرخص �ثمان وأ�سر الوسائل، ألن الطاقة الذر�ة كفيلة  تت�سر �شياء لطالب��ا

  بت�س���ا من غ�� إر�اق �� العمل وال إغالء للت�اليف

�عم، أن فلق الذرة ال يزال ود�عة مكتومة ب�ن أيدي فئة قليلة من رجال الدولت�ن 

ة، ولكنھ سر ا���ومات والعلماء ول�س �سر ا��تكر�ن وأ��اب �مر�كية وال��يطاني

�موال، وال مص��ة ���ومة من ح�ومات �ذا الع�د �� �سليم �ذا السر إ�� شر�ات 

�حت�ار الستخدامھ �� ����� املالي�ن من الصناع و�جراء، وإذا �سرب السر إ�� 

�موال وأنصار الصناعات السلمية، فال موجب النحصاره �� أيدي أ��اب 

�ستغالل، ألنھ قد يتاح أل��اب �موال القليلة كما يتاح أل��اب �موال الكث��ة، 

وقد ي�تفع بھ �فراد كما ي�تفع بھ كبار املسا�م�ن �� الشر�ات. وال شك أن ت�اليف 

العدد و�ج�زة ال�� �ستخدم �� شق الذرة س�نقص مع الزمن وتدخل �� متناول العدد 

فاألك�� من املنتفع�ن ��ا، و�خاصة إذا �عدى �مر معدن �ورانيوم إ�� غ��ه من �ك�� 

  املعادن ال�� قد تجدي �� توليد الطاقة وإن لم تبلغ �� قو��ا مبلغ �ذا املعدن امل��ور 

ونود أن نتفاءل وال نود أن ن�شاءم، ألن ال�شاؤم �نا عبث ضا�ع ع�� �ل حال، فم�� 

� ال طامة مثل�ا وال طامة �عد�ا، فإن غناء الباكيات قليل كما وقعت الطامة الك��ى ال�

  قال الشاعر القديم

وللقنبلة الذر�ة عالقة أخرى بقضية ا��ر�ة غ�� �ذه العالقة، و�� توكيد العقم الذي 

 تصاب بھ العقول املنتجة �� بالد �س�بداد، أو �� غ�� البالد الديمقراطية ع�� �جمال

التجر�ة �� أملانيا وإيطاليا واليابان وروسيا الشيوعية، و�عض  فل�س أك�� من معامل

ول�س �� العالم دولة ��تم باخ��اع �س��ة  ا���ومات ال�� تخضع ل���ومة �جماعية

�ل ج�ود �ذه الدولة  ا��ائحة كما ��تم ��ا دول ا��ور وال سيما �ملان واليابان

ئل الغلبة و�ل حيلة من حيل العلم منصرفة إ�� استكمال العدة ب�ل وسيلة من وسا

  والصناعة

والعلم ��سا�ي ب�ن أيد��ا كما �و ب�ن أيدي �مم الديمقراطية �� الواليات املتحدة أو 

ور�ما استطاعوا أن يحيطوه باألسرار و��يئوا لھ جو البحث �� أمان من  �� بالد �ن�ل��
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س�ولة �� بالد البحث ا��ر عيون التجسس و�ستطالع، ولم يت�سر ذلك بمثل �ذه ال

  وال��افة املطلقة واملناقشات ال�� ال تنقطع �� �ندية العامة وا��الس النيابية

و�ان قلق الذرة عند �ملان واليابان مسألة حياة أو موت، أل��م ال ي�تصرون �غ��ه كما 

حياة ظ�ر من وقا�ع ا��رب ال�� �ش�دو�ا قبل أن �ش�د�ا، ولم يكن فلق الذرة مسألة 

أو موت عند الديمقراطي�ن، أل��م قد انتصروا �غ��ه أو انتصروا قبل القنبلة الذر�ة 

  وتلقوا عروض الص�� من اليابان قبل استخدام القنبلة �و�� ببضعة أسابيع

ومع �ذه الضرورة امل��ة، و�ذه العناية البالغة، و�ذه الل�فة العاجلة، حضرت 

 �� �ذا الباب وال قر�با من ���ء، وعمل العقول �� بالد �س�بداد فلم تصن
ً
ع ش�ئا

الديمقراطيون ل��رب �عد�م �سنوات، فإذا ��م �ستعدون ل�ا ��ذا السالح و�ش�رونھ 

بل طر�ق النجاة  -ع�� أعدا��م و�و عند�م فضول وعند أولئك �عداء طر�ق النصر 

  الوحيد.

ا��ر�ة؟ �ختالف ��  لم خابت عقول ا����ع�ن �� بالد �س�بداد وأقحلت �� بالد

  طبا�ع العقول؟ أ�ناك تفاوت �� موا�ب �جناس؟

كال، ألن العلماء الذين عملوا لفلق الذرة م��م أملانيون وروسيون وإيطاليون 

ودنمركيون، وم��م من بدأ البحث ومن تقدم بھ إ�� ختامھ املوفق ومن �ان لھ فضل 

  �ق��اح النا�� منذ سنوات.

إ�� اختالف �� طبا�ع العقول، أو تفاوت �� موا�ب �جناس،  فل�س املرجع �� �ذا

ولكنما املرجع فيھ إ�� س�ب واحد جامع شامل و�و جناية �س�بداد ع�� العقل 

ال�شري بجوه ا��انق وسيطرتھ الغاشمة وسوء التوفيق ب�نھ و��ن الكرامة الفكر�ة 

  لتفك��.ال�� �شعر ��ا ا����ع وال غ�� لھ ع��ا �� معرض ن معارض ا

ولم يكن �ذا ا����ع فلتة أو مصادفة ب�ن ا����عات �خرى حر�ية �انت أو سلمية، 

والزمة �انت �� موعد�ا املطلوب أو غ�� الزمة. . . ألن القاعدة مطردة �غ�� است�ناء 

يذكر �� مخ��ع واحد من مخ��عات �ذا الزمن ا��ديث. وحس�نا أن ن��ظ الفارق ب�ن 

أو �يطالية و��ن الطائرات �مر�كية و�نجل��ية مع استغناء  الطائرات �ملانية
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�نجل�� و�مر�كي�ن باألساطيل البحر�ة واعتماد �ملان ع�� الطائرة والغواصة ملقاومة 

والسفن الكب��ة. فإن الديمقراطي�ن دخلوا ميدان �ستعداد متأخر�ن  املدرعات

�تقان �� وقتنا �ذا، وأصبحت  فبلغوا بالطائرات ع�� اختالف�ا أق��� حدود

قاذفا��م ومقاتال��م وحارسا��م وناقال��م را��ة �� مجال العمل ع�� أمثال�ا عند 

  ا��ور��ن �ل الر��ان.

وما من ���ء سمعناه عن أخبار �مم ال�� ال تدين بالديمقراطية يدل ع�� كساد 

رو��ا عن مالي�ن الكتب العقول �� ظل �س�بداد كما تدل عليھ تلك �خبار ال�� ي�ش

والتصانيف ال�� تطبع باملالي�ن وتوزع كما يقولون ب�ن املالي�ن. فإن تلك البالد �انت 

تنجب النوا�غ النا���ن �� العلوم و�داب ولم يكن يطبع ف��ا عشر معشار �ذا املقدار. 

ال، فإذا توافر الغذاء وساءت (ال��ة العقلية) فا��و إذن �و املسؤول عن �ذا ال�ز 

  وعليھ اللوم وحده ول�س اللوم ع�� القرائح والعقول.

ع�� أن القنبلة الذر�ة ستخدم ا��ر�ة الديمقراطية من طر�ق غ�� �ذه الطرق ال�� 

قدمنا�ا. أل��ا ستحطم مذ�ب (�ارل ماركس) كما تحطم ا��صون واملعاقل ال�� 

  �خ��. تنقض عل��ا، و�و أخطر املذا�ب ال�� تناضل الديمقراطية �� ع�د�ا

ولسنا �ع�� بذلك أن الديمقراطي�ن يحار�ون املاركسي�ن، وإنما �ع�� بھ أن ظ�ور �ذا 

العامل ا��ديد �� أطوار الصناعة يقطع السلسلة ال�� صاغ �ارل ماركس حلقا��ا 

وجعل ا��لقة �خ��ة م��ا اجتماع ال��وة �ل�ا �� أيدي ملوك الصناعة واصطالح 

  الفاقة �ل�ا ع�� العمال.

قال: وم�� صار العمال إ�� �ذا املأزق الضنك فال مناص ل�م من املوت جوعا أو الثورة 

  الدمو�ة ع�� ملوك الفحم وا��ديد وأشباه الفحم وا��ديد.

فأقل ما تصنعھ القنبلة الذر�ة أ��ا تقطع �ذه السلسلة قبل حلقا��ا �خ��ة، ألنھ 

 تو�ن قبضة ا��تكر�ن ع�� عناصر الصناعة الك��ى وت
ً
خلق ل�ذه الصناعة عنصرا

  غ�� الفحم وا��ديد وغ�� العناصر ال�� يقوى ع�� احت�ار�ا أولئك املستغلون.

  فما أ��م�ا من قنبلة تلك القنبلة ال�� نجمت من أصغر �شياء �� �ذه الدنيا.
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أ��ا قنبلة ناسفة عاصفة ولك��ا �� عالم �ف�ار و�راء أفعل ما ت�ون؛ أل��ا إذا فعلت 

�� آراء الناس وأخالق�م لم يقف ل�ا عائق ولم يكن �عو�ق�ا من املفيد، ولك��ا إذا  فعل�ا

أرادت أن تفعل فعل�ا �� عالم �جساد وقف الناس ل�ا أجمعون أو وجب عل��م أن 

  يقفوا ل�ا �ناك. .

  وإال ف�� القيامة ال مراء.
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  الشعر والقصة

   

 واحدا، و�و أن ا��ديد ال ح�ن يقول القائل إن الذ�ب أنفس من ا��ديد يقرر 
ً
ش�ئا

يدرك ثمن الذ�ب �� سوق البيع والشراء، ولكنھ ال يقرر إلغاء ا��ديد وال استخدام 

الذ�ب �� املصا�ع والبيوت بديال منھ، وال �ع�� أن الذ�ب �غ�� عن ا��ديد أو عن 

  غ��ه من املعادن �� غرض من أغراضھ

من سعر ا��ديد، وال لوم عليھ ��  �ل ما يقرره ���ء واحد و�و أن سعر الذ�ب أغ��

  ذلك، وإن قيل لھ إن ا��ديد أنفع وأشيع من معادن الز�نة والتجميل

ونحن قد فضلنا الشعر ع�� القصة �� سياق الكالم عل��ما من كتاب (�� بي��)، ف�ل 

ما قلناه إذن �و أن الشعر أنفس من القصة، وأن محصول خمس�ن صفحة من 

  صول �ذه الصفحات من القصة الرفيعةالشعر الرفيع أوفر من مح

 ع�� ذلك إن القصة الزمة، وإن الشعر ال �غ�� عن القصة، وإن 
ً
فال يقال لنا جوابا

التطو�ل والتم�يد ضرورتان من ضرورات الشرح الذي ال حيلة فيھ للرواة 

  والقصاص�ن

دراسة و�ستطيع �ديب �ستاذ دمحم قطب أن يقرر كما قرر �� (الرسالة): (أن القصة 

نفسية ال غ�� ع��ا �� ف�م سرائر النفوس، ول�س الشعر أو النقد أو البيان املنثور 

  بمغن ع��ا، أل��ا �� ذا��ا أحد العناصر ال�� يحتاج إل��ا القارئ)

�ستطيع �ديب �ذا كما �ستطيع أن يقول: (إن ا��ديد معدن نافع ال غ�� عنھ �� 

أو الفضة أو ا��و�ر النف�س ع�� اختالف  تركيب �الت و�ناء البيوت، ول�س الذ�ب

بمغن ع��ا، ألنھ �� ذاتھ أحد املعادن ال�� يحتاج إل��ا �� ا��رب والسلم و�� الصناعة 

  والتجارة)

ولكنھ �عد �ل �ذا يذ�ب إ�� السوق ل�ش��ي ا��ديد، فال يبذل �� ثمن الذ�ب 

  من ا��ديد املفيدوالفضة، وال ينكر ع�� التاجر أن يزن لھ در�ما من النقد برطل 
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وقد قلنا �� كتاب (�� بي��) إن القصاص قد ير�� الشاعر �� امللكة الذ�نية والقر�حة 

الفنية، ولكننا ال نفضل القصة ع�� الشعر من أجل ذلك كما ال نفضل ا��م�� ع�� 

التفاح، ألن �رض ال�� أثمرت ا��م�� �انت �� حالة من ا��االت أخصب وأجود من 

  مرت التفاح�رض ال�� أث

و�نفعنا مثل ا��ماد �نا كما ينفعنا مثل النبات، فإن تاجر ا��ديد قد ي�ون أغ�� 

وأقدر من تاجر الذ�ب، وقد ي�ون املنجم الذ��� أقل ر�حا ومحصوال من املنجم 

ا��ديدي �� حالة من ا��االت، ولكن تقو�م املعدن�ن ال يتوقف ع�� تقو�م التاجر�ن 

  يرجعان إ�� نوع واحد من التقدير وا��سابأو املنجم�ن، أل��ما ال 

و�قول �ستاذ دمحم قطب: (قرأت سارة وقرأت �� الديوان ما يقابل�ا من شعر، و�و 

شعر جيد رفيع، ولكن�� ال أستطيع مع ذلك أن أقول إن�� استغن�ت بھ عن قراءة 

  سارة، أو إن سارة ل�س ف��ا جديد مفيد من الدراسات النفسية العميقة. . .)

الذي نقولھ إن �ستاذ غ�� مطالب بأن يقول �ذا �� باب املوازنة ب�ن الروايات ف

والقصائد، ألن موافقتھ ع�� رأينا �� الشعر والقصة ال تقتضيھ أن يمحو القصة وأن 

يث�ت الشعر وحده، وإنما يبق��ما و�بقي مع�ما ال��جيح بي��ما، و�قدم الشعر ع�� 

  القصة �� �ذا ال��جيح

ھ إ�� ج�د طو�ل لل�سليم بفضل الشعر ع�� القصة و�� �ذه املوازنة، ألنھ وال حاجة ب

ي�ت�� إ�� �ذه الن�يجة إذا سأل نفسھ: أ��ما أوفر محصوال من الشعور وال��وة 

  النفسية؟ ألف صفحة من الشعر املنتقى، أو ألف صفحة من الرواية املنتقاة؟

 أن صفحات ا
ً
 وتوكيدا

ً
لشعر أوفر وأغ��. وأن معدن أما أنا فجوا�ي ع�� ذلك جزما

  الشعر من أجل ذلك أنفس وأغ�� من معدن الرواية

  فإذا �ان �ذا رأيھ فقد اتفقنا

وإذا لم يكن رأيھ ورأ�ي متفق�ن �� ذلك، ف�ذا �و ا��مل و�ذا �و ا��مال كما يقولون 

�� أمثالنا الوطنية: �ات ألف صفحة من رواية أو عدة روايات، وخذ ألف صفحة من 

الرفيع، وارجع إ�� حكم القراء فيما شعروا بھ �عد قراءة القصائد وقراءة الشعر 
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ا���ايات، أو قدر ما �شعرون بھ ع�� س�يل الظن والتخم�ن، واحتفظ برأيك �عد 

  ذلك كما �شاء

إن�� لم أكتب ما كت�تھ عن القصة ألبطل�ا وأحرم الكتابة ف��ا، أو ألنفي ع��ا عمل قيم 

ولكن�� كت�تھ ألقول (أوال) إن�� أس��يد من دواو�ن  ھيحسب لألديب إذا أجاد في

) إن القصة ل�ست 
ً
الشعر، وال أس��يد من القصص �� الكتب ال�� أقتن��ا. وأقول (ثانيا

وإ��ا ل�ست بأفضل الثمرات ال�� تثمر�ا   بالعمل الوحيد الذي يحسب لألديب،

ح �جتما�� ال القر�حة الفنية، وإن اتخاذ�ا معرضا للتحليل النف��� أو لإلصال 

يفرض�ا ضر�ة الزب ع�� �ل �اتب، وال ي�ون قصارى القول فيھ إال كقصارى القول �� 

الذ�ب وا��ديد: ا��ديد نافع �� املصا�ع والبيوت، ولكنھ ال �ش��ي بثمن الذ�ب �� 

  سوق من �سواق

وكتب العالم الفاضل �ستاذ ع�� العماري املدرس باألز�ر �عقب ع�� املقياس�ن 

) أن القصة كث��ة ا
ً
للذين ذكر��ما �� الكتاب للمفاضلة ب�ن الشعر والقصة، و�ما (أوال

) أن الطبقة ال�� تروج بي��ا القصة ال ترتقي �� الثقافة 
ً
�دلة قليلة ا��صول، و (ثانيا

  والذوق والتمي�� مرتقى الطبقة ال�� تف�م الشعر و�شعر بمعانيھ

تحدث عنھ علماء البالغة والنقد ف�انوا يرون أن وقد قال �ستاذ: (فاملقياس �ول 

وإن ص��  -خ�� الكالم وأبلغھ ما جمع املع�� الكث�� �� اللفظ القليل، و�ذا املقياس 

للمفاضلة ب�ن عبارة وعبارة، أو ب�ن ب�ت�ن من الشعر، أو قطعت�ن من الن�� �� موضوع 

فائدة القصة ل�ست واحد، فإنھ ال يص�� للمفاضلة ب�ن القصة والشعر. وذلك أن 

مقصورة ع�� الغرض �سا��� الذي وضعت من أجلھ، ولم تكن خمسون صفحة �� 

قصة ما ولو بلغت الطبقة الدنيا �� القصص تم�يدا لفائدة تقال �� سطر أو أسطر، 

  ولكن �ناك التصو�ر الرا�ع والوصف الدقيق ��ر�ات �حياء ونوازع النفوس)

املوازنة ب�ن الشعر والقصة ال ت�ون إال بذلك امل��ان والذي نقولھ لألستاذ الفاضل إن 

  الذي قال أنھ ال يص�� للمفاضلة بي��ما.
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ألنك إذا قلت إن �ذه القصيدة أبلغ من تلك ��مع�ا املع�� الكث�� �� اللفظ القليل، 

فإنك ال تفاضل ب�ن فن�ن أحد�ما قاصر بطبيعتھ عن مرتبة الفن �خر، ولكنك 

  د�ما فاضل �� الفن نفسھ و�خر مفضول فيھتفاضل ب�ن كالم�ن أح

أما إذا قلت إن الشعر أفضل من القصة، ألن الشعر من شأنھ أن يجمع املع�� الكث�� 

�� اللفظ القليل، فتلك �� املفاضلة ب�ن طبيعة الشعر وطبيعة القصة، وإن بلغت �� 

  با��ا غاية �تقان

جيح ذ�ب ع�� ذ�ب بخفة الوزن ونرجع إ�� التمثيل بالذ�ب وا��ديد فنقول: إن تر 

 �� 
ً
يدل ع�� أن الذ�ب�ن ذ�ب ناقص وأن الذ�ب �خر ذ�ب �امل، وال يفيدنا ش�ئا

  ب�ن �ذا املعدن وغ��ه من املعادن املوازنة

ولكننا إذا قلنا إن قليل الذ�ب أغ�� من كث�� ا��ديد، فال يلزم من ذلك أن ا��ديد 

�� بابھ ع�� غاية من ا��ودة واملتانة، وإنما ناقص �� صفاتھ املعدنية، ألنھ قد ي�ون 

  يلزم منھ أن معدن الذ�ب أغ�� من معدن ا��ديد

و�ذا �عينھ الذي قصدنا إليھ ح�ن قلنا إن قليل الشعر يحتوي من ال��وة الشعور�ة 

ما ل�ست تحتو�ھ الصفحات املطوالت من الروايات، فإن احتياج القصة إ�� التطو�ل 

ز �و وحده الذي يب�ن لنا أن قنطارا من القصة �ساوي در�ما لبلوغ أثر الشعر املوج

من الشعر، وإن القصة �� معد��ا دون الشعر �� معدنھ، ألن النفاسة �� أن �ساوي 

  ال���ء القليل ما �ساو�ھ ال���ء الكث��

أيقول �ستاذ إن خمس�ن صفحة من القصة الزمة للتصو�ر وا��وار الذي يتحقق بھ 

  سياق القصة؟

�ذا اللزوم نفسھ �و الذي ي��ل ��ا دون م��لة الشعر �� متعة الذ�ن وا��يال، حسن. ف

ألن الشعر �غ�� حوار و�غ�� تم�يد من أمثال تلك التم�يدات القصصية �عطينا �� 

 
ً
خمس�ن صفحة أضعاف ما �عطاه �� تلك الصفحات، بل �� ال �عطينا �� القصة ش�ئا

  ادة الشعر �� لبا��ا: و�� التصو�ر وا��يالإال إذا وصلت �عد التم�يد وا��وار إ�� م
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وقال �ستاذ عن املقياس الثا�ي: (أما املقياس الثا�ي فأحسبھ ل�س كذلك فاصال، 

فالطبقات الدنيا �� الثقافة أو �� �خالق ال تروج عند�ا إال أنواع خاصة من القصص 

وع من القصص ل�ست �� ال�� يفاضل بي��ا ال�اتب و��ن الشعر، وكما يروج عند�م ن

رخيص كذلك يروج عند�م أنواع من الشعر رخيصة، ع�� أننا نجد أن ميل العامة 

 إ�� القصص، ف�ناك من �مم ما يميل عام��ا وخاص��ا إ�� الشعر و�روج 
ً
ل�س دائما

  عند�م. . .)

ونقول نحن إن ميل �عض العامة إ�� الشعر ��يح، ولكن ح�ن ي�ون الشعر قصة، 

ن قبيل مالحم ال�ال�� والز�ر سالم. أما ح�ن ي�ون الشعر وصفا وح�ن ي�ون الشعر م

�وصف ابن الرومي أو البح��ي، وحكمة كحكمة أ�ي الطيب وأ�ي العالء، وفخرا كفخر 

الشر�ف وأ�ي فراس، فالعامة ال تفضلھ ع�� القصص ال�� تف�م�ا، وإن أسفت غاية 

  �سفاف

ن املتن�� �� الطبعة الواحدة أقل ومما الشك فيھ أن عدد ال��� ال�� تصدر من ديوا

عدد ال��� ال�� تصدر من ألف ليلة وليلة، أو من الروايات العصر�ة ال�� تتداول�ا  من

�يدي مرة �� �ل ش�ر أو مرة �� �ل أسبوع، و�ذا مع إقبال القراء ع�� ديوان املتن�� 

قة القراء لغرض غ�� لذة املطالعة، و�و غرض الدرس أو ا��ا�اة، وم�ما يكن من طب

الذين يقبلون ع�� تلك الدواو�ن وتلك الروايات، فال نزاع �� أن الروايات إنما تروج ألن 

تحصيل لذ��ا أس�ل وأقرب من تحصيل لذة الدواو�ن، ول�س الرتفاع�ا عل��ا �� طبقة 

وقد يأ�ل الفق�� ال��وم و�أ�ل الغ�� البقول، ولكننا ال �ستطيع  الفن وملكة التأليف

  ن أجل ذلك إن البقول طعام �غنياء، وإن ال��وم طعام الفقراءأن نقول م

وكذلك قد يوجد من العامة من يقرأ الشعر ح�� الرفيع منھ، كما يوجد من ا��اصة 

من يقرأ القصة ح�� الوضيع م��ا، ولكننا ال �ستطيع أن نقول من أجل ذلك أن الشعر 

  .�و قراءة ا���الء، وإن القصة �� قراءة املثقف�ن

   

  


